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ΚΕΜΚΕ

ΘΕΜΑ: ««Απάντηση σε ερώτημα της ΕΥΔ ΕΠ Κ. Μακεδονίας για το 
συνολικό ανώτατο όριο ενίσχυσης ανά επιχείρηση με βάση το 
«Προσωρινό Πλαίσιο»».

Σχετ. : το με αρ.6405/20-12-2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Α. Προσωρινό Πλαίσιο χορήγησης Κρατικών Ενισχύσεων

Σύμφωνα με το «Προσωρινό Πλαίσιο»1 (ΠΠ), που θεσπίστηκε στις 19.3.2020 και 

ειδικότερα όπως ορίστηκε στην ενότητα 3.1. άρθρο 22 παρ.(α) η ενίσχυση, που 

χορηγείται υπό μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, επιστρεπτέων προκαταβολών, 

φορολογικών πλεονεκτημάτων ή πλεονεκτημάτων πληρωμών, δεν υπερβαίνει τα 800 000 

Ευρώ ανά επιχείρηση· όλα τα αριθμητικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι 

ακαθάριστα, δηλαδή προ της αφαίρεσης φόρων ή άλλης επιβάρυνση. Το ανώτατο αυτό 

όριο ισχύει για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς εκτός της γεωργίας, της 

αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Η λήξη της διάρκειας επιλεξιμότητας των μέτρων 

ενίσχυσης ορίστηκε στις 31.12.2020.

1 (2020/C 91 I/01) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής 
ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19
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Με την (5η) τροποποίηση στις 28.1.20212 η λήξη της διάρκειας επιλεξιμότητας των 

μέτρων ενίσχυσης του ΠΠ ορίστηκε στις 31.12.2021 και το παραπάνω χρηματικό όριο 

ορίστηκε στο ποσό του 1,8 εκατ. Ευρώ. 

Με την 6η τροποποίηση στις 18.11.20213, παρατάθηκε η επιλεξιμότητα του ΠΠ έως και 

30.6.2022 και ειδικά ως προς το άρθρο 22 παρ. (α) το ανώτατο όριο ορίστηκε στο ποσό 

των 2,3 εκατ. EUR4. Επιπλέον, ορίστηκε ρητά ότι οι ενισχύσεις βάσει του τμήματος 3.1, οι 

οποίες επιστρέφονται πριν τη χορήγηση νέας ενίσχυσης δε λαμβάνονται υπόψη στον 

υπολογισμό του συνολικού ποσού ενίσχυσης, που έχει λάβει η επιχείρηση κατά τον 

έλεγχο υπέρβασης του ανώτατου ορίου. 

Συνοψίζοντας, από τα παραπάνω προκύπτει ότι μέχρι και πριν την 5η τροποποίηση το 

σύνολο των ενισχύσεων, που ήταν δυνατό να χορηγηθούν συνολικά ανά ενιαία 

επιχείρηση, ήταν 800.000€. 

Με την 5η τροποποίηση από τις 28.1.2021 και μετά το ανώτατο όριο αυξήθηκε σε 1,8 

εκατ. Ευρώ και από 18.11.2021 αυξήθηκε σε 2,3 εκατ .Ευρώ.

Β. Πρόσκληση, έγκριση καθεστώτος από την Επιτροπή

Κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής (SA.58367/C(2020) 5972)/28.8.2020 εκδόθηκε η με αρ. 

4739/3-9-2020 Πρόσκληση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που 

επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία» στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική 

Μακεδονία 2014-2020 τέθηκε σε ισχύ στις 10/9/2020. 

Η παράταση του καθεστώτος έως και 30/6/2021 (δυνατότητα εντάξεων) και η αύξηση 

του προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης (σε 200εκατ.Ευρώ) εγκρίθηκαν 

από την Επιτροπής με την SA.59818C(2020)8791/4.12.2020. Με την 

SA.61843C(2021)1264/19.2.2021) εγκρίθηκε  η παράταση έως 31/12/2021. Ενώ, με την 

SA.62264C(2021) 2008/22.03.2021 απόφαση της Ε.Ε. εγκρίθηκε η δυνατότητα για 

αύξηση του ανώτατου ποσού (ποσό ελέγχου υπέρβασης) στο 1,8 εκατ. Ευρώ. 

Με την 3815/27-07-2021 8η τροποποίηση της πρόσκλησης παράγραφος του κεφαλαίου 

10.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ τροποποιήθηκε σε: «Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων 

εκδίδονται από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το Άρθρο 25 του 

Ν.2690/1999. Σε περίπτωση ενστάσεων που αξιολογούνται θετικά και οδηγούν σε 

2 C(2021) 564 28.1.2021
3 (2021/C 473/01)
4 Υποσημείωση (20): 

«Οι ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει καθεστώτων που έχουν εγκριθεί δυνάμει του παρόντος τμήματος και οι 
οποίες έχουν επιστραφεί πριν χορηγηθεί νέα ενίσχυση δεν λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό του κατά 
πόσον υπάρχει υπέρβαση του σχετικού ανώτατου ορίου».



υποχρέωση χρηματοδότησης, ο έλεγχος της τήρησης των ανώτατων ορίων σώρευσης 

που υπαγορεύονται από το προσωρινό πλαίσιο και συγκεκριμένα ο έλεγχος που πρέπει να 

γίνεται όταν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε επιλέξιμες και μη δραστηριότητες πρέπει 

να διασφαλίζει, με κατάλληλα μέσα όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι για καθεμία από 

τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο των σημείων 22 στοιχείο α) 

και 23 στοιχείο α), του C(2020) 1863 final / 19-3- 2020 COMMUNICATION FROM THE 

COMMISSION «Temporary Framework for state aid measures to support the economy in 

the current COVID-19 outbreak» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ότι δεν σημειώνεται 

υπέρβαση του μέγιστου συνολικού ποσού ύψους 1.800.000 EUR ανά “δεδομένη 

επιχείρηση”»,

Γ. Απαντήσεις επί των ερωτημάτων

Σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ κρίνεται ότι 

συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά οι Κρατικές Ενισχύσεις, που χορηγούνται στο 

πλαίσιο του ΠΠ εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις, που τίθενται σε αυτό. 

Σε κάθε περίπτωση, καταρχήν πριν τη χορήγηση της ενίσχυσης πρέπει να διασφαλίζεται 

ότι τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις, που θέτει το θεσμικό πλαίσιο, δηλαδή α) το ΠΠ 

και β) η πρόσκληση. 

Με βάση όλα τα παραπάνω και όσον αφορά το κανονιστικό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 

για την συγκεκριμένη δράση (Προσωρινό Πλαίσιο), οι απαντήσεις στα ερωτήματα που 

τίθενται είναι οι εξής:

Απάντηση 1: Η ένταξη και η απόρριψη αιτήσεων πραγματοποιήθηκε με αποφάσεις, που 

εκδόθηκαν στις 29/12/2020. Επομένως, ο έλεγχος της υπέρβασης αφορούσε το όριο των 

800.000 Ευρώ. Δε θα μπορούσε κανονιστικά ο έλεγχος να γίνει με οποιοδήποτε άλλο 

όριο, καθώς αυτό ήταν το εν ισχύ όριο του Προσωρινού Πλαισίου της Ε.Ε. κατά την 

στιγμή χορήγησης της ενίσχυσης.

Απάντηση 2: Με βάση την 6η τροποποίηση του Προσωρινού Πλαισίου: «οι ενισχύσεις 

βάσει του τμήματος 3.1, οι οποίες επιστρέφονται πριν τη χορήγηση νέας ενίσχυσης δε 

λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του συνολικού ποσού ενίσχυσης, που έχει λάβει η 

επιχείρηση κατά τον έλεγχο υπέρβασης του ανώτατου ορίου». Αυτό σημαίνει ότι ο 

φορέας χορήγησης της ενίσχυσης προτού χορηγήσει μία νέα ενίσχυση ελέγχει εάν με την 

ενίσχυση αυτή υπάρχει υπέρβαση των ορίων και εάν δεν υπάρχει υπέρβαση τότε την 

χορηγεί. Εάν μία επιχείρηση, πριν χορηγηθεί μία νέα ενίσχυση με το ΠΠ, επιστρέψει μία 

προηγούμενη και με τη νέα δεν υπερβαίνει τα όρια του Π.Π., τότε δύναται αυτή να 

χορηγηθεί.



Απάντηση 3: Όπως η προηγούμενη απάντηση: ο φορέας χορήγησης της ενίσχυσης 

προτού χορηγήσει μία νέα ενίσχυση ελέγχει εάν με την ενίσχυση αυτή υπάρχει υπέρβαση 

των ορίων και εάν δεν υπάρχει υπέρβαση τότε την χορηγεί. Εάν διαπιστώσει ότι με την 

ενίσχυση, που θα χορηγήσει, υπάρχει υπέρβαση των ορίων σώρευσης τότε δεν μπορεί να 

την χορηγήσει. Εάν εκ των υστέρων διαπιστωθεί υπέρβαση των ορίων σώρευσης η 

τελευταία χρονικά χορηγηθείσα ενίσχυση, με την οποία επήλθε η υπέρβαση του ορίου 

σώρευσης, πρέπει να ανακτάται.

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω απαντήσεις αφορούν αποκλειστικά σε ζητήματα Κρατικών 

Ενισχύσεων. Η αρμοδιότητα έκδοσης της πρόσκλησης, καθορισμού προϋποθέσεων 

συμμετοχής, κριτηρίων αξιολόγησης, προθεσμιών, ροών και διαδικασιών για την 

συγκεκριμένη πρόσκληση, καθώς και ζητημάτων εφαρμογής ΣΔΕ και Κανονισμών 

Διαρθρωτικών Ταμείων εμπίπτει στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. 

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε αναγκαία διευκρίνιση.

    
     Η προϊσταμένη της ΕΥΚΕ

        Ζωή Γεωργοπούλου       

Εσωτερική Διανομή (Ηλεκτρονικά):
- Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και  Επενδύσεων κ.Ι.Τσακίρη
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ
- Γραφείο Προϊσταμένου ΕΑΣ
- Ε.Υ.Κ.Ε.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, 

Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης
    
 

Κ.Α.Α. 
ΑΛΒΕΡΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
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