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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΤΜΗΜΑ  
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ   ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ .Δ /νση : Χ.Τρικούπη 6-10 ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Ταχ.Κώδικας : 10679 ΑΘΗΝΑ Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Πληροφορίες : Μ.Λιακοπούλου Τμήμα Ερωτήσεων
Τηλέφωνο : 2131339777

e-mail : m.liakopoulou@minfin.gr                                               ΚΟΙΝ: Βουλευτές  του Πίνακα Διανομής
 (Δια της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 8824/8-9-2021 ερώτηση 

Σε απάντηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ.8824/8-9-2021 ερώτησης, που κατέθεσαν οι κ. Βουλευτές του 
Πίνακα Διανομής , σας γνωρίζουμε τα  ακόλουθα:

 Με την αριθμ. C(2020) 1863/19.03.2020 Ανακοίνωση της ΕΕ, όπως ισχύει1 (Προσωρινό Πλαίσιο), 
εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα κράτη μέλη δύνανται να χορηγούν ενισχύσεις σε 
επιχειρήσεις που έχουν πληγεί οικονομικά, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (Covid-19).
Κατ΄ εφαρμογή της ανωτέρω ανακοίνωσης, η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων μερίμνησε 
για την κοινοποίηση προς την ΕΕ των ακόλουθων καθεστώτων, αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Οικονομικών:
1. του καθεστώτος της επιστρεπτέας  προκαταβολής το οποίο εγκρίθηκε με την με αριθ. C 
(2020) 2281/7.4.2020 (SA 56815) απόφαση της ΕΕ και των τροποποιήσεων του πρώτου κύκλου και 
του δεύτερου κύκλου τα οποία εγκρίθηκαν με την με αριθ. C (2020) 5404/31.07.2020 (SA 58047) 
όμοια,  με τις αριθμ. C (2020) 8571 final/ 27.11.2020 και C(2020)9583 final/21.12.2020 αποφάσεις 
της ΕΕ  εγκρίθηκαν ο τρίτος και ο τέταρτος κύκλος και με την με αριθ. C (2021) 4754 final/1.7.2021 
εγκρίθηκε ο πέμπτος κύκλος του μέτρου, ενώ επιμέρους τροποποιήσεις στους 1-5 κύκλους 
εγκρίθηκαν με την αριθμ. C(2021) 5966/5.8.21 απόφαση της ΕΕ. Σημειώνεται, επίσης, ότι, έχουν 
κοινοποιηθεί ο έκτος και έβδομος κύκλος της επιστρεπτέας προκαταβολής στην ΕΕ για έγκριση. 
Σκοπός του μέτρου είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων ανεξαρτήτως κλάδου, συμπεριλαμβανομένων 
των ΜΜΕ, που έχουν πληγεί λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού Covid-19 
κατά τους μήνες Μάρτιο έως Δεκέμβριο 2020 και Ιανουάριο έως Μάρτιο 2021 (επιμέρους 
διαστήματα ανά κύκλο), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις οικείες υπουργικές αποφάσεις. Το μέτρο 
συνίσταται στην παροχή ενίσχυσης συγκεκριμένου ύψους, το οποίο, πληρουμένων συγκεκριμένων 
προϋποθέσεων, επιστρέφεται εν μέρει στο κράτος. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται περί των 
8.850.000.000 € και για τους επτά κύκλους  (περί τα 9 δις),
2. του καθεστώτος αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε αυτοαπασχολούμενους, ιδιοκτήτες 
ατομικών επιχειρήσεων, συμπλοιοκτησίες, κοινωνίες αστικού ή κληρονομικού δικαίου 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα με εξαίρεση τις κοινωνίες κληρονόμων εταίρων Ε.Π.Ε, καθώς και 
επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες δεν 
απασχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι και είκοσι (20) εργαζόμενους (ήτοι σε υποσύνολο 
των ΜΜΕ) και οι οποίοι πληρούν τις τιθέμενες στις σχετικές ΚΥΑ προϋποθέσεις. Κατά τη γνώση 
μας, έχουν λάβει χώρα τέσσερις κύκλοι (σχετικές οι εγκριτικές αποφάσεις της ΕΕ με αριθ. C (2020) 
3189 final/11.5.2020 και C (2020) 5376/30.7.2020, C (2020) 7451/22.10.20). Ο συνολικός 
προϋπολογισμός του μέτρου ανήλθε κατ΄ εκτίμηση σε 550.000.000 € ,
3. του καθεστώτος συνεισφοράς του Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων 
δανειοληπτών λόγω της νόσου Covid-19 - Πρόγραμμα Γέφυρα (ν. 4714/2020). Με το εν λόγω 
καθεστώς οφειλέτες, εγγυητές ή συνοφειλέτες πάσης φύσεως δανείων (στεγαστικών, 
καταναλωτικών, επιχειρηματικών) που εξασφαλίζονται με την πρώτη κατοικία τους, εφόσον έχουν 
πληγεί από την πανδημία του Covid-19 και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια και λοιπές 

1https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_informal_consolidated_version_as_amended_28_janua
ry_2021_el.pdf.
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προϋποθέσεις, μπορούν να ωφεληθούν από την συνεισφορά του Δημοσίου επί των ως άνω 
δανειακών οφειλών τους για διάστημα 9 μηνών. Το καθεστώς εγκρίθηκε με την αριθμ. C (2020) 
7981 final/12.11.20 απόφαση της ΕΕ,
4.  του καθεστώτος συνεισφοράς του Δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων 
πληγεισών  λόγω της νόσου Covid-19 ΜΜΕ επιχειρήσεων - Πρόγραμμα Γέφυρα ΙΙ, συνολικού 
ανώτατου προϋπολογισμού περί των 793.000.000 €, βάσει του τμήματος 3.1 του ΠΠ (ν. 4790/2021). 
Με το εν λόγω καθεστώς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), με την έννοια του Παραρτήματος Ι του 
Καν. 651/2014, εφόσον έχουν πληγεί από την πανδημία του Covid-19 και πληρούν τα εισοδηματικά 
κριτήρια και λοιπές προϋποθέσεις, μπορούν να ωφεληθούν από την συνεισφορά του Δημοσίου επί 
των επιχειρηματικών οφειλών τους για διάστημα 8 μηνών. Το καθεστώς εγκρίθηκε με την αριθμ. C 
(2021) 3523 final/12.05.21 απόφαση της ΕΕ και
5. του καθεστώτος αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων 
λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Απρίλιο 2021. Το μέτρο 
συνίσταται στην παροχή ενίσχυσης συγκεκριμένου ύψους σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, 
πληρουμένων συγκεκριμένων προϋποθέσεων. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 130.000.000 €. 
Το καθεστώς εγκρίθηκε με την αριθμ. C (2021) 5522 final/28.07.21 απόφαση της ΕΕ .
6. του καθεστώτος επιδότησης παγίων δαπανών για το διάστημα Απρίλιο – Δεκέμβριο 2020, βάσει 
του Τμήματος 3.12 του ΠΠ ή του 3.1 του ΠΠ για συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων (νέες και 
επιχειρήσεις με νέα υποκαταστήματα) που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Τμήματος 3.12  
καθώς και για τις εταιρείες ΚΤΕΛ ΑΕ και ΚΤΕΛ. Η ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή «πιστωτικού» 
για ασφαλιστικές εισφορές και φορολογικές οφειλές προς εξόφληση οφειλών της επιχείρησης 
(εφόσον θα έχουν προκύψει έως 31.12.21) με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: οι δικαιούχοι ανήκουν 
στους άμεσα πληττόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας -όπως προσδιορίζονται στην ΚΥΑ 
αριθμ. ΓΔΟΥ 808/21 (ΦΕΚ Β 3354), παρουσιάζουν μείωση τζίρου 30% το 2020 σε σχέση με την 
προηγούμενη χρονιά, ζημία την ως άνω περίοδο 2020 σε σχέση με το 2019 και απασχολούν 
εργαζομένους. Η ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5 εκατ. ευρώ ανά ενιαία επιχείρηση, ενώ η 
ανώτατη ένταση ενίσχυσης είναι 70% επί των επιλέξιμων δαπανών (90% για τις μικρές και πολύ 
μικρές επιχειρήσεις). €. Το καθεστώς εγκρίθηκε με την αριθμ. C(2021) 3523 final/12.05.21 απόφαση 
της ΕΕ και C(2021)6485 FINAL/ 27.8.21.
Επιλέξιμες δαπάνες είναι  το κόστος προσωπικού, οι δαπάνες ενοικίων οι δαπάνες ενέργειας, οι 
δαπάνες ύδρευσης και οι δαπάνες τηλεπικοινωνιών. Το ποσοστό επιδότησης αφαιρουμένων τυχόν 
άλλων σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει τις οριζόμενες στο Τμήμα 3.12 του ΠΠ εντάσεις 
ενίσχυσης. 
7. Αναφορικά με τον κλάδο του θεάματος, μέσω της Υπηρεσίας μας κοινοποιήθηκαν στην ΕΕ δύο 
καθεστώτα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ειδικότερα: i) 
καθεστώς σχετικά με την στήριξη των επιχειρήσεων κινηματογράφων και διανομέων 
κινηματογραφικών ταινιών το οποίο εγκρίθηκε με την αριθ. C (2021) 4946/29.6.2021 απόφαση της 
ΕΕ. Σκοπός του μέτρου είναι στήριξη των επιχειρήσεων κινηματογράφων και διανομέων 
κινηματογραφικών ταινιών, που επλήγησαν σημαντικά από τις συνέπειες των έκτακτων μέτρων 
αντιμετώπισης της πανδημίας COVID -19, μέσω της χορήγησης άμεσων ενισχύσεων, με την μορφή 
4 οικονομικής κάλυψης θέσεων θεατή/εισιτηρίου. Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του 
μέτρου ανήλθε κατ΄ εκτίμηση σε 8.000.000 € και ii) καθεστώς ενίσχυσης επιχειρήσεων θεάτρων, 
μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων, στο πλαίσιο 
αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας το οποίο εγκρίθηκε με την αριθ. C (2021) 
5117/5.7.2021 απόφαση της ΕΕ. Σκοπός του μέτρου είναι η στήριξη των προαναφερόμενων 
επιχειρήσεων πολιτισμού μέσω της χορήγησης άμεσων ενισχύσεων, με την μορφή οικονομικής 
κάλυψης θέσεων θεατή/εισιτηρίου. Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του μέτρου ανήλθε 
κατ΄ εκτίμηση σε 14.000.000 €. Για περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τον σχεδιασμό και την 
εφαρμογή των προαναφερόμενων δύο καθεστώτων είναι αρμόδιο το Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων.
Τυχόν νέα μέτρα ενίσχυσης, θα πρέπει να υποβληθούν στην ΚΜΚΕ προς αξιολόγηση ως προς τη 
συμβατότητά τους με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, όπως προβλέπεται από τις κείμενες 
διατάξεις (ν. 4152/2013). 
Σημειώνεται πως, εκτός από το ΠΠ, οι ελληνικές αρχές δύνανται, προς στήριξη συγκεκριμένων 
κλάδων επιχειρήσεων/επαγγελματιών, να θεσπίσουν καθεστώς στήριξης με (ενωσιακή) νομική βάση 
α) τους υφιστάμενους απαλλακτικούς κανόνες κρατικών ενισχύσεων (πχ Καν. 651/2014 ή Καν. 
702/2014 για τη γεωργία, ή Καν. 1388/2014 για την αλιεία και υδατοκαλλιέργεια) ή τους κανονισμούς 
ήσσονος σημασίας (πχ  Καν. 1407/2013 ή 1408/2014 για τη γεωργία ή 717/2014 για την αλιεία και 
υδατοκαλλιέργεια), χωρίς να απαιτείται κοινοποίηση στην ΕΕ (εφόσον πληρούνται οι 
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προβλεπόμενες προϋποθέσεις) ή β) το άρθ. 107 παρ. 2 στοιχείο β’ της Συνθήκης για τη Λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πληρουμένων των σχετικών προϋποθέσεων, κατόπιν κοινοποίησης προς 
έγκριση από την ΕΕ.   

                                                                                                          Ο   ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

                                                                                                               ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Αβραμάκης Αντωνίου Ελευθέριος
Αναγνωστοπούλου Πέτρου Αθανασία (Σία)
Αυγέρη Πέτρου Θεοδώρα (Δώρα)
Αυλωνίτης Νικολάου Αλέξανδρος - Χρήστος
Βαγενά-Κηλαηδόνη Άννα
Βαρδάκης Δημητρίου Σωκράτης
Βασιλικός Νικολάου Βασίλειος (Βασίλης)
Βερναρδάκης Δημοσθένη Χριστόφορος
Βέττα Καλλιόπη
Γιαννούλης Ιωάννη Χρήστος
Γκαρά Γεωργίου Αναστασία (Νατάσα)
Γκιόλας Δημητρίου Ιωάννης
Δρίτσας Παναγιώτη Θεόδωρος
Ζεϊμπέκ Χασάν Χουσεϊν
Ζουράρης Γεωργίου Κωνσταντίνος
Ηγουμενίδης Εμμανουήλ Νικόλαος
Θραψανιώτης Μιχαήλ Εμμανουήλ
Καλαματιανός Χρήστου Διονύσιος-Χαράλαμπος
Κασιμάτη Γεωργίου Ειρήνη (Νίνα)
Καφαντάρη Φωτίου Χαρούλα (Χαρά)
Κόκκαλης Κωνσταντίνου Βασίλειος
Κουρουμπλής Ελευθερίου Παναγιώτης
Λάππας Ευαγγέλου Σπυρίδωνας
Μάλαμα Ιωάννη Κυριακή
Μαμουλάκης Αντωνίου Χαράλαμπος (Χάρης)
Μάρκου Βασιλείου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Μιχαήλ Αλέξανδρος
Μιχαηλίδης Φραγκούλη Ανδρέας
Μπαλάφας Περικλή Ιωάννης
Μπάρκας Θεοφάνη Κωνσταντίνος
Νοτοπούλου Παναγιώτη Αικατερίνη (Κατερίνα)
Ξενογιαννακοπούλου Διονυσίου Μαρία - Ελίζα (Μαριλίζα)
Παπαδόπουλος Αποστόλου Αθανάσιος (Σάκης)
Παπαηλιού Ηλία Γεώργιος
Παπανάτσιου Στέργιου Αικατερίνη
Παππάς Στυλιανού Νικόλαος
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Πέρκα Χαράλαμπου Θεοπίστη (Πέτη)
Πούλου Λεωνίδα Παναγιού (Γιώτα)
Ραγκούσης Νικολάου Ιωάννης
Σαρακιώτης Αθανασίου Ιωάννης
Σκουρολιάκος Λουκά Παναγιώτης (Πάνος)
Συρμαλένιος Ευαγγέλου Νικόλαος
Τελιγιορίδου Ιωάννη Ολυμπία
Τζούφη Στεφάνου Μερόπη
Τριανταφυλλίδης Γεωργίου Αλέξανδρος (Αλέκος)
Τσίπρας Ηρακλή Γεώργιος
Φάμελλος Πέτρου Σωκράτης
Φωτίου Βασιλείου Θεανώ
Χαρίτου Αθανασίου Δημήτριος (Τάκης)
Χατζηγιαννάκης Ευαγγέλου Μιλτιάδης
Χρηστίδου Δημητρίου Ραλλία
Ψυχογιός Κωνσταντίνου Γεώργιος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γεν.Γραμ.Οικ.Πολιτικής. 
3. Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου


	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	Protocol: ΥΠΟΙΚ 24/09/2021
Α. Π.: 117539 ΕΞ 2021 
	AkrivesAntigrafo: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
		2021-09-24T09:21:51+0000
	Not specified




