
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

3η τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί 
η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 

(2020/C 218/03) 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Στις 19 Μαρτίου 2020 η Επιτροπή εξέδωσε την ανακοίνωσή της με τίτλο «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής 
ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» (1) 
(«προσωρινό πλαίσιο»). Στις 3 Απριλίου 2020 η Επιτροπή εξέδωσε μια πρώτη τροποποίηση για να συμπεριληφθεί η 
χορήγηση ενισχύσεων ώστε να επιταχυνθούν η έρευνα, οι δοκιμές και η παραγωγή προϊόντων σχετικών με την COVID-19, να 
προστατευτούν οι θέσεις εργασίας και να στηριχθεί περαιτέρω η οικονομία κατά την τρέχουσα κρίση (2). Στις 8 Μαΐου 2020 
εξέδωσε δεύτερη τροποποίηση για να διευκολυνθεί περαιτέρω η πρόσβαση σε κεφάλαια και ρευστότητα για τις επιχειρήσεις 
που πλήττονται από την κρίση (3). 

2. Με στοχευμένη και αναλογική εφαρμογή του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων από την ΕΕ διασφαλίζεται ότι τα εθνικά μέτρα 
στήριξης βοηθούν αποτελεσματικά τις πληγείσες επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19, ενώ 
παράλληλα περιορίζονται οι αδικαιολόγητες στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, διατηρείται η ακεραιότητά της και 
εξασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού. Τούτο θα συμβάλει στη συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη 
διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19 και θα προσφέρει στην οικονομία ένα ισχυρό εφαλτήριο ανάκαμψης από την 
κρίση, λαμβανομένης υπόψη της σημασίας που έχει η επίτευξη τόσο της πράσινης όσο και της ψηφιακής μετάβασης, 
σύμφωνα με το δίκαιο και τους στόχους της Ένωσης. 

3. Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι να αποσαφηνιστούν και να τροποποιηθούν οι προϋποθέσεις για τα προσωρινά μέτρα 
κρατικής ενίσχυσης τα οποία η Επιτροπή θεωρεί συμβατά με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχεία β) και γ) της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) υπό το πρίσμα της έξαρσης της νόσου COVID-19. 

4. Πρώτον, κύριος σκοπός του προσωρινού πλαισίου είναι η παροχή στοχευμένης στήριξης σε επιχειρήσεις, βιώσιμες κατά τ’ 
άλλα, οι οποίες αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες συνεπεία της πανδημίας COVID-19. Η αρχή αυτή είναι σημαντική 
για την αποφυγή αδικαιολόγητων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού. Εν προκειμένω, το προσωρινό πλαίσιο συμπληρώνει 
μάλλον παρά αντικαθιστά τις υφιστάμενες δυνατότητες για παροχή στήριξης από τα κράτη μέλη. Για παράδειγμα, όσον 
αφορά τις επιχειρήσεις που αντιμετώπιζαν ήδη οικονομικές δυσχέρειες πριν από την έξαρση της νόσου COVID-19, οι 
κατευθυντήριες γραμμές διάσωσης και αναδιάρθρωσης της Επιτροπής (4) έθεσαν σαφείς προϋποθέσεις βάσει των οποίων οι 
επιχειρήσεις αυτές πρέπει να επεξεργαστούν υγιή σχέδια αναδιάρθρωσης που θα τους επιτρέψουν να επιτύχουν 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Οι προϋποθέσεις αυτές έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις δεν θα 
συνεχίσουν να αναζητούν κρατικές ενισχύσεις αντί να γίνουν ανταγωνιστικές με την αξία τους στην αγορά. 

5. Οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (δηλαδή οι επιχειρήσεις με λιγότερους από 50 υπαλλήλους και με ετήσιο κύκλο 
εργασιών και/ή ετήσιο ισολογισμό μικρότερο από 10 εκατομμύρια EUR) συμβάλλουν σημαντικά στην απασχόληση και την 
ανάπτυξη στην Ένωση συνολικά: παράγουν πάνω από το 37 % της προστιθέμενης αξίας και αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 
50 % της απασχόλησης στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα. Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης, οι πολύ μικρές και μικρές 
επιχειρήσεις έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την έλλειψη ρευστότητας που προκλήθηκε από τις οικονομικές επιπτώσεις της 
έξαρσης της νόσου COVID-19. Η πρωτόγνωρη διαταραχή της προσφοράς και της ζήτησης λόγω της κρίσης επιδείνωσε 
επίσης τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω επιχειρήσεις όσον αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση στην αγορά 
γενικότερα, σε σύγκριση με τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Οι δυσκολίες αυτές, αν δεν αντιμετωπιστούν, θα μπορούσαν 
να οδηγήσουν σε μεγάλο αριθμό πτωχεύσεων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, προκαλώντας σοβαρές διαταραχές σε 
ολόκληρη την οικονομία της Ένωσης. 

(1) Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Μαρτίου 2020, C(2020)1863 (ΕΕ C 91I της 20.3.2020, σ. 1). 
(2) Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Απριλίου 2020, C(2020)2215 (ΕΕ C 112I της 4.4.2020, σ. 1). 
(3) Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2020, C(2020)3156 (ΕΕ C 164 της 13.5.2020, σ. 3). 
(4) Ανακοίνωση της Επιτροπής — Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπι

στωτικών προβληματικών επιχειρήσεων (ΕΕ C 249 της 31.7.2014, σ. 1). 
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6. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί σκόπιμο να συμπεριληφθούν στο προσωρινό πλαίσιο κρατικές ενισχύσεις προς όλες τις πολύ 
μικρές και μικρές επιχειρήσεις, ακόμη και αν ανήκαν στην κατηγορία των προβληματικών επιχειρήσεων (5) στις 31 Δεκεμβρίου 
2019, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν 
έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης (που δεν έχει επιστραφεί) ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης (και εξακολουθούν να υπόκεινται σε 
σχέδιο αναδιάρθρωσης). Δεδομένου του περιορισμένου μεγέθους και της περιορισμένης συμμετοχής τους σε διασυνοριακές 
συναλλαγές, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι κρατικές ενισχύσεις προς πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις είναι λιγότερο πιθανό να 
στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά και να επηρεάσουν το ενδοενωσιακό εμπόριο από ό,τι οι κρατικές 
ενισχύσεις προς μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. 

7. Οι ενισχύσεις αυτές έχουν επίσης ως στόχο να αυξήσουν τις δυνατότητες στήριξης προς καινοτόμες νεοφυείς εταιρείες, οι 
οποίες βρίσκονται σε ταχεία φάση ανάκαμψης και, ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική ανάκαμψη της 
Ένωσης. Αν και δεν υπάρχει ορισμός της ΕΕ για τις νεοφυείς εταιρείες, φαίνεται ότι στη συντριπτική τους πλειονότητα 
ανήκουν στην ομάδα των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων του ορισμού των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 
στο παράρτημα I του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία. Η Επιτροπή υπενθυμίζει επίσης ότι, ακόμη και πριν 
από την τροποποίηση αυτή, όλες οι ΜΜΕ που δεν είχαν συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή τους στις 31 Δεκεμβρίου 
2019 επωφελούνταν ήδη από τα μέτρα ενίσχυσης που προβλέπονται στο προσωρινό πλαίσιο, δεδομένου ότι δεν μπορούσαν 
να χαρακτηριστούν ως προβληματικές επιχειρήσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό απαλλαγής 
κατά κατηγορία, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις διαδικασίας αφερεγγυότητας ή ενίσχυσης διάσωσης ή ενίσχυσης 
αναδιάρθρωσης (6). 

8. Τα κράτη μέλη μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο τροποποίησης των υφιστάμενων καθεστώτων που έχουν εγκριθεί από την 
Επιτροπή βάσει του προσωρινού πλαισίου, προκειμένου να συμπεριληφθούν ως δικαιούχοι στο πεδίο εφαρμογής τους πολύ 
μικρές και μικρές εταιρείες που ήταν ήδη προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019, υπό την προϋπόθεση ότι αντιστοιχούν 
στις περιπτώσεις που περιγράφονται στα σημεία 6 και 7 ανωτέρω. Τα κράτη μέλη που σχεδιάζουν να το πράξουν καλούνται 
να κοινοποιήσουν κατάλογο όλων των υφιστάμενων καθεστώτων που σκοπεύουν να τροποποιήσουν και να παράσχουν 
ταυτόχρονα τις απαραίτητες πληροφορίες που παρατίθενται στο παράρτημα της παρούσας ανακοίνωσης. Αυτό θα επιτρέψει 
στην Επιτροπή να εκδώσει μία απόφαση που θα καλύπτει τον κατάλογο των καθεστώτων. 

9. Δεύτερον, το παρόν προσωρινό πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε στις 8 Μαΐου 2020, καθορίζει τα κριτήρια που προβλέπονται 
στους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, βάσει των οποίων τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν δημόσια στήριξη 
υπό μορφή μετοχικών μέσων και/ή υβριδικών κεφαλαιακών μέσων σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες 
λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η ΣΛΕΕ είναι ουδέτερη όσον αφορά 
τη δημόσια έναντι της ιδιωτικής ιδιοκτησίας (άρθρο 345 της ΣΛΕΕ). Οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τις επιχειρήσεις οι 
οποίες είναι εν όλω ή εν μέρει κρατικές ως προς την άντληση κεφαλαίων από μετόχους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα 
θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα θα 
διατηρούνται οι ίδιες διασφαλίσεις για τη διατήρηση της αποτελεσματικότητας του ανταγωνισμού με τις κατάλληλες 
προσαρμογές. Ειδικότερα, δεδομένης της ανάγκης περιορισμού των κρατικών ενισχύσεων στο ελάχιστο απαραίτητο, οι 
προϋποθέσεις θα πρέπει να ενθαρρύνουν τις εισφορές κεφαλαίου με σημαντική ιδιωτική συμμετοχή. 

10. Τρίτον, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι ενισχύσεις δεν πρέπει να εξαρτώνται από τη μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής 
δραστηριότητας ή άλλης δραστηριότητας του δικαιούχου από άλλη χώρα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 
στο έδαφος του κράτους μέλους που χορηγεί την ενίσχυση, δεδομένου ότι ένας τέτοιος όρος εικάζεται ότι θα ήταν ιδιαίτερα 
επιβλαβής για την εσωτερική αγορά. 

11. Τέλος, η εφαρμογή του προσωρινού πλαισίου κατέδειξε επίσης την ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων διευκρινίσεων και 
τροποποιήσεων σε άλλα σημεία του πλαισίου, ιδίως στο τμήμα 3.3, στο τμήμα 3.10 και στο τμήμα 3.11. 

2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

12. Οι ακόλουθες τροποποιήσεις του προσωρινού πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της 
οικονομίας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 θα αρχίσουν να ισχύουν από τις 29 Ιουνίου 2020. 

(5) Όπως ορίζονται στον γενικό κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία, βλέπε άρθρο 2 σημείο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή 
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1). 

(6) Σύμφωνα με το άρθρο 2 σημείο 18 του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία, οι ΜΜΕ που δεν έχουν συμπληρώσει τριετία από τη 
σύστασή τους δεν θεωρούνται προβληματικές επιχειρήσεις, εκτός εάν: i) υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή πληρούν τις 
προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τις διέπει όσον αφορά την υπαγωγή τους σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία μετά από αίτημα των 
πιστωτών τους, ii) έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης, ή iii) έχουν 
λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης. 
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13. Προστίθεται το ακόλουθο σημείο 15α: 

«15α. Ωστόσο, οι ενισχύσεις βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 2 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ πρέπει να αντισταθμίζουν ζημίες που 
προκλήθηκαν άμεσα από την έξαρση της νόσου COVID-19, όπως ζημίες που προκλήθηκαν άμεσα λόγω μέτρων καραντίνας 
που εμπόδιζαν την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας του δικαιούχου. Αντιθέτως, άλλα είδη ενισχύσεων που αφορούν 
γενικότερα την οικονομική επιβράδυνση λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19 πρέπει να αξιολογούνται στο πλαίσιο της 
διαφορετικής βάσης συμβατότητας του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και, ως εκ τούτου, βάσει του 
παρόντος προσωρινού πλαισίου.» 

14. Προστίθεται το ακόλουθο σημείο 16β: 

«16β. Οι ενισχύσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο της παρούσας ανακοίνωσης βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο 
β) ή γ) της ΣΛΕΕ δεν εξαρτώνται από τη μετεγκατάσταση παραγωγικής δραστηριότητας ή άλλης δραστηριότητας του 
δικαιούχου από άλλη χώρα εντός του ΕΟΧ στο έδαφος του κράτους μέλους που χορηγεί την ενίσχυση. Ένας τέτοιος όρος 
εικάζεται ότι θα ήταν επιβλαβής για την εσωτερική αγορά. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από τον αριθμό απωλειών θέσεων 
εργασίας που σημειώθηκαν κατά την αρχική εγκατάσταση του δικαιούχου στον ΕΟΧ.» 

15. Προστίθενται τα σημεία 22 στοιχείο γ-α), 25 στοιχείο η-α), 27 στοιχείο ζ-α), 35 στοιχείο η-α), 37 στοιχείο ια-α), 39 στοιχείο 
θ-α) και 49 στοιχείο δ-α) με το ακόλουθο κείμενο: 

«Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, μπορούν να χορηγηθούν ενισχύσεις σε πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις (κατά την έννοια 
του παραρτήματος I του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία) που ήταν ήδη προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 
2019, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν 
έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης (*). ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης (**).» 

_____________ 
(*) Εναλλακτικά, εάν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης, έχουν αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης κατά τη 

χορήγηση της ενίσχυσης βάσει της παρούσας ανακοίνωσης 
(**) Εναλλακτικά, εάν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης, δεν υπόκεινται πλέον σε σχέδιο αναδιάρθρωσης κατά τη 

χορήγηση της ενίσχυσης βάσει της παρούσας ανακοίνωσης. 

16. Το σημείο 27 στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«α) τα δάνεια μπορούν να χορηγούνται με μειωμένα επιτόκια, τα οποία είναι τουλάχιστον ίσα με το διαθέσιμο βασικό επιτόκιο 
(ετήσιο επιτόκιο IBOR ή ισοδύναμο, όπως δημοσιεύεται από την Επιτροπή (*)) είτε την 1η Ιανουαρίου 2020 είτε τη στιγμή 
της κοινοποίησης, συν τα περιθώρια πιστωτικού κινδύνου που ορίζονται στον κατωτέρω πίνακα:» 

_____________ 
(*) Τα βασικά επιτόκια υπολογίστηκαν σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου 

καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (ΕΕ C 14 της 19.1.2008, σ. 6) και δημοσιεύθηκαν στον 
δικτυακό τόπο της ΓΔ Ανταγωνισμού στην ακόλουθη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/ 
legislation/reference_rates.html. 

17. Το σημείο 42 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«42. Για τη διατήρηση της απασχόλησης, τα κράτη μέλη μπορούν να εξετάζουν το ενδεχόμενο να συνεισφέρουν στο 
μισθολογικό κόστος επιχειρήσεων οι οποίες διαφορετικά, λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19, θα απέλυαν προσωπικό ή 
στο ισοδύναμο του μισθού εισοδήματος των αυτοαπασχολούμενων ατόμων για τα οποία η λήψη εθνικών μέτρων με σκοπό την 
αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19 οδήγησε σε αναστολή ή μείωση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. 
Εάν αυτά τα καθεστώτα στήριξης εφαρμόζονται σε ολόκληρη την οικονομία, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
ενωσιακού ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων, καθώς δεν είναι επιλεκτικά. Αντιθέτως, τα καθεστώτα αυτά θεωρείται ότι 
παρέχουν στις επιχειρήσεις επιλεκτικό πλεονέκτημα, εάν περιορίζονται σε ορισμένους τομείς, ορισμένες περιφέρειες ή 
ορισμένα είδη επιχειρήσεων.» 

18. Τα στοιχεία α), γ) και δ) του σημείου 43 αντικαθίστανται από τα ακόλουθα: 

«α) η ενίσχυση αποσκοπεί στην αποφυγή απολύσεων κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19 (και στη διασφάλιση 
της συνέχισης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των αυτοαπασχολούμενων ατόμων)·» 
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«γ) η επιδότηση μισθού χορηγείται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες από την αίτηση ενίσχυσης, για 
εργαζομένους που διαφορετικά θα είχαν απολυθεί συνεπεία της αναστολής ή της μείωσης των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19 (ή για αυτοαπασχολούμενα άτομα των οποίων η επιχειρηματική 
δραστηριότητα έχει επηρεαστεί αρνητικά από την έξαρση της νόσου COVID-19), και υπό τον όρο ότι το επωφελούμενο 
προσωπικό παραμένει σε συνεχή απασχόληση για όλη την περίοδο για την οποία χορηγείται η ενίσχυση (ή υπό τον όρο ότι η 
σχετική επιχειρηματική δραστηριότητα του αυτοαπασχολούμενου διατηρείται για όλη την περίοδο για την οποία χορηγείται 
η ενίσχυση)·» 

«δ) η μηνιαία επιδότηση μισθού δεν υπερβαίνει το 80 % του μηνιαίου ακαθάριστου μισθού (συμπεριλαμβανομένων των 
εργοδοτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) του επωφελούμενου προσωπικού (ή το 80 % του μέσου μηνιαίου ισοδύναμου 
του μισθού εισοδήματος των αυτοαπασχολούμενων ατόμων). Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να κοινοποιούν, ιδίως προς 
όφελος των χαμηλόμισθων κατηγοριών, εναλλακτικές μεθόδους υπολογισμού της έντασης της ενίσχυσης, όπως η χρήση του 
μέσου εθνικού μισθού ή του κατώτατου μισθού, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται η αναλογικότητα της ενίσχυσης·» 

19. Το σημείο 64 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«64. Εναλλακτικά, το κράτος μπορεί να πωλήσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή του σε τιμές αγοράς σε τρίτους αγοραστές πλην 
του δικαιούχου. Για την πώληση αυτή απαιτείται, καταρχήν, ανοικτή και χωρίς διακρίσεις διαβούλευση με υποψήφιους 
αγοραστές ή πώληση στο χρηματιστήριο. Το κράτος μπορεί να παρέχει στους υφιστάμενους μετόχους, δηλαδή τους 
μετόχους πριν από την ανακεφαλαιοποίηση λόγω της νόσου COVID-19, δικαιώματα προτεραιότητας για την αγορά στην 
τιμή που προκύπτει από τη δημόσια διαβούλευση. Εάν το κράτος πωλήσει το μετοχικό του μερίδιο σε τιμή χαμηλότερη από 
την ελάχιστη τιμή που ορίζεται στο σημείο 63, οι κανόνες διακυβέρνησης που ορίζονται στο τμήμα 3.11.6 συνεχίζουν να 
ισχύουν τουλάχιστον επί τέσσερα έτη μετά τη χορήγηση του μέτρου εισφοράς κεφαλαίου λόγω της νόσου COVID-19.» 

20. Το σημείο 78 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«78. Εάν δεν έχει εξοφληθεί τουλάχιστον το 75 % των μέτρων ανακεφαλαιοποίησης λόγω της νόσου COVID-19, οι αποδοχές 
έκαστου μέλους της διοίκησης των δικαιούχων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις σταθερές αποδοχές του ως είχαν την 
31η Δεκεμβρίου 2019. Για τα πρόσωπα που καθίστανται μέλη της διοίκησης κατά ή μετά την ανακεφαλαιοποίηση, το ισχύον 
όριο είναι οι σταθερές αποδοχές των μελών της διοίκησης με τον ίδιο βαθμό ευθύνης κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019. Σε 
καμία περίπτωση δεν καταβάλλονται πριμοδοτήσεις ή άλλα μεταβλητά ή κατά σύγκριση στοιχεία αποδοχών.» 

21. Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα σημεία 78α και 78β: 

«78α. Όταν το κράτος είναι υφιστάμενος μέτοχος, δηλαδή πριν από την εισφορά κεφαλαίου λόγω της νόσου COVID-19, και: 

α) εισφέρει νέα κεφάλαια υπό τους ίδιους όρους με τους ιδιώτες επενδυτές και κατ’ αναλογία της υφιστάμενης συμμετοχής 
του (ή λιγότερα), και 

β) η ιδιωτική συμμετοχή είναι σημαντική (καταρχήν τουλάχιστον 30 % των νέων εισφορών κεφαλαίου), και 

γ) η νέα εισφορά κεφαλαίου του κράτους συνιστά κρατική ενίσχυση λόγω ιδιαίτερων περιστάσεων, για παράδειγμα λόγω 
άλλου μέτρου από το οποίο επωφελείται η εταιρεία, 

δεν είναι αναγκαίο να επιβληθούν ειδικοί όροι όσον αφορά την έξοδο του κράτους και ισχύουν τα ακόλουθα: 

i) τα σημεία 61 και 62 δεν ισχύουν για το εν λόγω μέτρο εισφοράς κεφαλαίου λόγω της νόσου COVID-19· 

ii) κατά παρέκκλιση από τα σημεία 74, 75 και 78, η απαγόρευση εξαγοράς και το ανώτατο όριο αποδοχών της διοίκησης 
περιορίζονται σε τρία έτη· 

iii) κατά παρέκκλιση από το σημείο 77, η απαγόρευση διανομής μερισμάτων αίρεται για τους κατόχους των νέων μετοχών. 
Για τις υφιστάμενες μετοχές, η απαγόρευση διανομής μερισμάτων αίρεται, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσοστό των 
κατόχων των εν λόγω υφιστάμενων μετοχών μειώνεται συνολικά κάτω από το 10 % στην εταιρεία. Σε περίπτωση που το 
ποσοστό των κατόχων των υφιστάμενων μετοχών δεν μειώνεται συνολικά κάτω από το 10 % στην εταιρεία, η 
απαγόρευση διανομής μερισμάτων ισχύει για τους υφιστάμενους μετόχους για τρία έτη. Σε κάθε περίπτωση, η 
οφειλόμενη αμοιβή για υβριδικά κεφαλαιακά μέσα και χρεωστικά μέσα μειωμένης εξασφάλισης που κατέχει το κράτος 
λόγω της νόσου COVID-19 καταβάλλεται πριν από τη διανομή οποιωνδήποτε μερισμάτων στους μετόχους σε ένα 
δεδομένο έτος· 

iv) οι απαιτήσεις του τμήματος 3.11.7 δεν ισχύουν, εκτός από τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων βάσει του σημείου 83 
που ισχύουν για τρία έτη· και 

v) όλες οι άλλες προϋποθέσεις που ορίζονται στο τμήμα 3.11 ισχύουν τηρουμένων των αναλογιών.» 
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«78β. Όταν το κράτος εισφέρει κεφάλαια σε εταιρεία στην οποία δεν είναι υφιστάμενος μέτοχος (δηλαδή πριν από το μέτρο 
της εισφοράς κεφαλαίου λόγω της νόσου COVID-19), και 

α) εισφέρει νέα κεφάλαια υπό τους ίδιους όρους με τους ιδιώτες επενδυτές, και 

β) η ιδιωτική συμμετοχή είναι σημαντική (καταρχήν τουλάχιστον 30 % των νέων εισφορών κεφαλαίου), και 

γ) όταν η εισφορά κεφαλαίου του κράτους συνιστά κρατική ενίσχυση λόγω ιδιαίτερων περιστάσεων, για παράδειγμα, λόγω 
άλλου μέτρου από το οποίο επωφελείται η εταιρεία, 

ισχύουν τα ακόλουθα: 

i) κατά παρέκκλιση από το σημείο 77, η απαγόρευση διανομής μερισμάτων αίρεται για όλους τους κατόχους νέων μετοχών. 
Για τις υφιστάμενες μετοχές, η απαγόρευση διανομής μερισμάτων αίρεται, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσοστό των 
κατόχων των εν λόγω υφιστάμενων μετοχών μειώνεται συνολικά σε ποσοστό κάτω από το 10 % στην εταιρεία. Σε κάθε 
περίπτωση, η οφειλόμενη αμοιβή για υβριδικά κεφαλαιακά μέσα και χρεωστικά μέσα μειωμένης εξασφάλισης που κατέχει 
το κράτος λόγω της νόσου COVID-19 καταβάλλεται πριν από τη διανομή οποιωνδήποτε μερισμάτων στους μετόχους σε 
ένα δεδομένο έτος· και 

ii) όλες οι άλλες προϋποθέσεις που ορίζονται στο τμήμα 3.11 ισχύουν τηρουμένων των αναλογιών.» 

22. Το σημείο 86 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

Εξαιρουμένων των ενισχύσεων που χορηγούνται βάσει των τμημάτων 3.9, 3.10 και 3.11, τα κράτη μέλη πρέπει να 
δημοσιεύουν τις σχετικές πληροφορίες για κάθε μεμονωμένη ενίσχυση άνω των 100 000 EUR (*) που χορηγείται βάσει της 
παρούσας ανακοίνωσης, και άνω των 10 000 EUR (**) στον τομέα της γεωργίας και της αλιείας, στον εμπεριστατωμένο 
δικτυακό τόπο για τις κρατικές ενισχύσεις ή μέσω του εργαλείου ΤΠ της Επιτροπής (***), εντός 12 μηνών από τη χορήγηση. 
Τα κράτη μέλη πρέπει να δημοσιεύουν τις σχετικές πληροφορίες (****) για κάθε μεμονωμένη ενίσχυση που χορηγείται βάσει 
του τμήματος 3.11 στον εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο για τις κρατικές ενισχύσεις ή μέσω του εργαλείου ΤΠ της 
Επιτροπής, εντός 3 μηνών από τη χορήγηση. Οι πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνουν την ονομαστική αξία της 
ανακεφαλαιοποίησης ανά δικαιούχο. 

_____________ 
(*) Πρόκειται για τις πληροφορίες που απαιτούνται από το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 

Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, και από το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής. 
Για τις επιστρεπτέες προκαταβολές, τις εγγυήσεις, τα δάνεια, τα δάνεια μειωμένης εξασφάλισης, και τυχόν άλλες 
μορφές θα εισάγεται η ονομαστική αξία του υποκείμενου μέσου ανά δικαιούχο. Για τα φορολογικά πλεονεκτήματα 
και τα πλεονεκτήματα πληρωμών, το ποσό της μεμονωμένης ενίσχυσης μπορεί να αναφέρεται σε κλίμακες. 

(**) Πρόκειται για τις πληροφορίες που απαιτούνται από το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της 
Επιτροπής και από το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1388/2014 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 
2014. Για τις επιστρεπτέες προκαταβολές, τις εγγυήσεις, τα δάνεια, τα δάνεια μειωμένης εξασφάλισης, και τυχόν 
άλλες μορφές θα εισάγεται η ονομαστική αξία του υποκείμενου μέσου ανά δικαιούχο. Για τα φορολογικά 
πλεονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα πληρωμών, το ποσό της μεμονωμένης ενίσχυσης μπορεί να αναφέρεται σε 
κλίμακες. 

(***) Η δημόσια αναζήτηση στη βάση δεδομένων «Διαφάνεια των κρατικών ενισχύσεων» δίνει πρόσβαση στα δεδομένα 
χορήγησης μεμονωμένων κρατικών ενισχύσεων που παρέχουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις 
διαφάνειας για τις κρατικές ενισχύσεις και διατίθεται στη διεύθυνση https://webgate.ec.europa.eu/competition/ 
transparency/public?lang=el. 

(****) Πρόκειται για τις πληροφορίες που απαιτούνται από το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, από το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής και 
από το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1388/2014 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2014.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στον κατάλογο των υφιστάμενων καθεστώτων που έχουν εγκριθεί 
βάσει του προσωρινού πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η 

οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, για τα οποία κοινοποιείται 
στην Επιτροπή διεύρυνση του πεδίου των επιλέξιμων δικαιούχων 

Κατάλογος υφιστάμενων καθεστώτων και προβλεπόμενη τροποποίηση 

Αριθμός κρατικής ενίσχυσης 
του εγκεκριμένου καθεστώ
τος  (1) 

Τίτλος Κοινοποιηθείσα τροποποίηση 
Επιβεβαιώστε ότι δεν υπάρχουν 
άλλες αλλαγές στο υφιστάμενο 
καθεστώς             

(1) Εάν το καθεστώς έχει τροποποιηθεί, αναφέρετε τον αριθμό κρατικής ενίσχυσης της αρχικής απόφασης έγκρισης   
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