
POMOC PAŃSTWA — GRECJA

Pomoc państwa C 37/2005 (ex NN 11/2004) — Zwolniony z podatku fundusz rezerwowy

Zaproszenie do przedkładania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE

(2006/C 20/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Pismem z dnia 20 października 2005, zamieszczonym w autentycznej wersji językowej na stronach nastę-
pujących po niniejszym streszczeniu, Komisja powiadomiła Grecję o swojej decyzji o wszczęciu postępo-
wania określonego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE dotyczącego wyżej wymienionego środka pomocy.

Zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi na temat środka, względem którego Komisja wszczyna postę-
powanie, w ciągu jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego streszczenia i towarzyszącego mu pisma,
kierując je do Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji w Komisji Europejskiej na następujący adres lub numer
faksu:

European Commission
Directorate-General for Competition
State Aid Greffe
B-1049 Brussels
Faks: (32-2) 296 12 42

Otrzymane uwagi zostaną przekazane Grecji. Przedstawiająca uwagi zainteresowana strona może złożyć
pisemny umotywowany wniosek o poufne traktowanie dotyczących jej danych.

STRESZCZENIE

OPIS ŚRODKA

Niezgłoszony program pomocy ma wspierać regionalny rozwój
gospodarczy w Grecji, a jego podstawą prawną jest Ustawa
3220/2004. Pomoc przyjmie formę specjalnego zwolnionego z
podatku funduszu rezerwowego ustanowionego przez przedsię-
biorstwa do wysokości 35 % ich łącznych zysków nierozdzielo-
nych za 2004 r. oraz do 50 % w przypadku zysków za 2003 r.
Wspomniana rezerwa ma pozwolić na realizację inwestycji,
których wolumen będzie co najmniej równy wielkości
funduszu, w okresie trzech kolejnych lat od jego utworzenia.
Po upływie wspomnianego trzyletniego okresu łączna suma
rezerwy wykorzystanej na kwalifikujące się inwestycje ma
zostać wykorzystana na zwiększenie kapitału przedsiębiorstwa
i zwolniona z podatku dochodowego. Część funduszu niewyko-
rzystana na inwestycje zostanie opodatkowana na zasadach
ogólnych. Aby móc skorzystać z programu pomocy, przedsię-
biorstwo musi prowadzić działalność w jednym z 23 sektorów
określonych w art. 3 Ustawy 2601/1998, przy czym nie ma
znaczenia rodzaj prowadzonych przez nie ksiąg podatkowych
ani lokalizacja siedziby.

Kwalifikujące się projekty określone w art. 3 Ustawy
2601/1998 obejmują zarówno koszty inwestycji, jak i opera-
cyjne. Projekty inwestycyjne obejmują w szczególności:

— budowę, rozbudowę oraz modernizację instalacji produk-
cyjnych, budynków i terenów zielonych, budowę obiektów
magazynowych;

— zakup nieużytkowanych budynków oraz powierzchni prze-
mysłowej; zakup nowych nowoczesnych maszyn i innego
sprzętu;

— systemy automatyzacji procesu produkcji i odpowiednie
oprogramowanie oraz szkolenia;

— środki transportu na dużej powierzchni produkcyjnej oraz
dla pracowników;

— pomieszczenia i wyposażenie przeznaczone do zakwatero-
wania oraz dla potrzeb socjalnych pracowników;

— inwestycje związane z ochroną środowiska; inwestycje w
odnawialne rodzaje energii, skojarzoną produkcję energii
elektrycznej i ciepła (CHP), oszczędność energii; urządzenia
do recyklingu;

— tworzenie, rozbudowę lub modernizację laboratoriów prze-
znaczonych do badań stosowanych;

— komputery; oprogramowanie; dalszy rozwój oprogramo-
wania, do 60 % całej inwestycji; uzbrojenie terenu dla
górnictwa;

— sprzęt i środki przeznaczone do transportu na wyspy;
sprzęt transportowy;

— meble, urządzenia; używane samochody ciężarowe;

Koszty inwestycji obejmują w szczególności:

— przebudowę i renowację starych instalacji produkcyjnych
bądź budynków bądź obiektów; koszty leasingu;

— badania nad wdrożeniem nowych technologii; badania
dotyczące organizacji i rynków; badania nad kwalifikowal-
nością do pomocy; koszty zmiany lokalizacji ze względu na
ochronę środowiska;

— wdrożenie biznesplanów na sumę ponad 1 mld drachm
(2,9 mln EUR); wdrożenie biznesplanów naprawy i restruk-
turyzacji dla firm, które nie znajdują się w trudnej sytuacji;
restrukturyzację mającą na celu zwiększenie elastyczności
instalacji produkcyjnych;
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— szkolenia; wprowadzenie certyfikacji produktów i procesów
oraz rozpoczęcie związanych z tym badań;

— innowacje i prototypy innowacyjne; rejestrację patentów;

— wprowadzenie i przystosowanie technologii dla środowiska
naturalnego.

Zwolnienie z podatku odpowiada łącznej kwocie podatku od
osób prawnych z tytułu zysków, które są przeznaczane na
fundusz rezerwowy, tj. 35 %. Tym samym maksymalna inten-
sywność pomocy wynosi 36,89 %.

OCENA

Zdaniem Komisji odnośny niezgłoszony program pomocy
stanowi pomoc państwa. Program ten obejmuje wykorzystanie
zasobów państwowych, ponadto przynosi korzyści benefi-
cjentom, jest selektywny oraz wpływa na wymianę handlową.
Wspomniany środek został wdrożony bez uprzedniego
zgłoszenia go Komisji, stanowi zatem pomoc przyznaną
bezprawnie.

Komisja zbadała program pod kątem zgodności w szczegól-
ności z art. 87 Traktatu WE oraz mającymi zastosowanie hory-
zontalnymi przepisami ramowymi.

Zgodność środka pomocy z wytycznymi w sprawie krajowej pomocy
regionalnej oraz z wielosektorowymi zasadami ramowymi (2002 r.)

Komisja ma poważne wątpliwości co do zgodności środka z
wytycznymi w sprawie krajowej pomocy regionalnej (KPR).
Wydaje się w szczególności, że w przypadku tego programu
przekroczono pułapy pomocy ustanowione w mapie pomocy
regionalnej dla Grecji oraz wydatki kwalifikowane określone w
KPR. Ponadto wydaje się, że nie są z niego wykluczone sektory
rolnictwa i transportu oraz inwestycje zastępcze. Program nie
przewiduje obowiązku utrzymania inwestycji początkowej
przez okres co najmniej pięciu lat. Oprócz tego wydaje się, że
niewypełniony został obowiązek zgłoszenia pomocy indywi-
dualnej dla dużego projektu inwestycyjnego zgodnie z wielo-
sektorowymi zasadami ramowymi (MSF) z 2002 r.

Zgodność środka z horyzontalnymi przepisami ramowymi dotyczą-
cymi pomocy państwa

Komisja zbadała program pomocy pod kątem zgodności z
wytycznymi w sprawie ochrony środowiska, przepisów ramo-
wych w zakresie BiR, rozporządzenia o grupowym wyłączeniu
dotyczącym szkoleń, rozporządzenia o grupowym wyłączeniu
dotyczącym MŚP i ma poważne wątpliwości co do jego zgod-
ności ze wspólnym rynkiem.

Po dokonaniu wstępnej oceny środka pomocy Komisja ma
zatem wątpliwości co do tego, czy program ten można uznać
za zgodny ze wspólnym rynkiem, a jeśli tak, to w jakim
stopniu. Komisja chciałaby zebrać informacje od zainteresowa-
nych stron.

W związku z powyższym Komisja postanowiła wszcząć
formalne postępowanie wyjaśniające zgodnie z art. 6
rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 w celu sprawdzenia
zgodności środka pomocy państwa ze wspólnym rynkiem.
Komisja postanowiła także wydać nakaz zawieszenia programu,
jako że omawiany nielegalny środek pomocy wszedł już w

życie i automatycznie będzie miał zastosowanie do celów rozli-
czenia podatkowego zysków osiągniętych w 2004 r.

TEKST PISMA

„Η Επιτροπή επιθυµεί να ενηµερώσει την Ελλάδα ότι, αφού εξέτασε
τις πληροφορίες που είχε στη διάθεσή της και εκείνες που υπέβαλαν
οι αρχές σας σχετικά µε το παραπάνω µέτρο, αποφάσισε να κινήσει
τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 88 παράγραφος 2 της
συνθήκης ΕΚ.

1. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

(1) Με επιστολή της 13ης Μαΐου 2004 [COM (2004)1894], η
Επιτροπή εξέδωσε διαταγή υποβολής πληροφοριών σύµφωνα µε
το άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
659/1999 του Συµβουλίου (1). Με επιστολή της 17ης Ιουνίου
2004, που καταχωρήθηκε από την Επιτροπή στις 23 Ιουνίου
2004 [CAB(2004)1647], οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν µέρος
των πληροφοριών που απαιτούνται για να διαπιστωθεί αν το εν
λόγω µέτρο είναι σύµφωνο µε το άρθρο 88 παράγραφος 3 της
συνθήκης ΕΚ. Με επιστολές της 7ης Σεπτεµβρίου 2004 (D/
56332), της 21ης Σεπτεµβρίου 2004 (D/56733) και της
27ης Ιανουαρίου 2005 (D/50744), η Επιτροπή ζήτησε
πρόσθετες πληροφορίες, οι οποίες υποβλήθηκαν από την
Ελλάδα µε επιστολές της 6ης ∆εκεµβρίου 2004 — που κατα-
χωρήθηκε στην Επιτροπή στις 13 ∆εκεµβρίου 2004 (Α/
39659), της 11ης Ιανουαρίου 2005 — που καταχωρήθηκε
στην Επιτροπή στις 17 Ιανουαρίου 2005 (A/30523), και της
25ης Απριλίου 2005 — που καταχωρήθηκε στην Επιτροπή
στις 29 Απριλίου 2005 (A/33595).

(2) Με επιστολή της 13ης Ιουλίου 2005, η Επιτροπή ενηµέρωσε
τις ελληνικές αρχές για την πρόθεσή της να εκδώσει διαταγή
αναστολής σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανο-
νισµού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συµβουλίου. Με επιστολή
της 25ης Ιουλίου 2005, που καταχωρήθηκε στην Επιτροπή
στις 29 Ιουλίου 2005 (A/36189), οι ελληνικές αρχές
πρότειναν κατάργηση του µέτρου, µόνο όµως όσον αφορά τα
εισοδήµατα και τα κέρδη που προέκυψαν µετά την 1η
Ιανουαρίου 2005, ενώ θα παραµείνει σε ισχύ για τα εισοδή-
µατα και τα κέρδη που πραγµατοποιήθηκαν πριν από την
ηµεροµηνία αυτή.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Στόχος του καθεστώτος

(3) Το καθεστώς αποσκοπεί στην προώθηση της οικονοµικής
ανάπτυξης σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, στην αύξηση
της απασχόλησης και της επιχειρηµατικότητας και στη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας.

Νοµική βάση του καθεστώτος

(4) Νοµική βάση του καθεστώτος είναι ο νόµος 3220/2004 που
αφορά »µέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής — αντι-
κειµενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατά-
ξεις« (2) (στο εξής νόµος 3220/2004). Οι ελληνικές αρχές
αναφέρουν περαιτέρω ότι το σχετικό επιλέξιµο κόστος, η
ένταση των ενισχύσεων, οι επιλέξιµες επιχειρήσεις και σχέδια
ορίζονται από τον αναπτυξιακό νόµο 2601/1998 (3) (στο εξής
νόµος 2601/1998).
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(1) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συµβουλίου, της 22ας Μαρτίου
1999, για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του άρθρου 93
της συνθήκης ΕΚ, ΕΕ L 83 της 27.3.1999, σ. 1.

(2) ΦΕΚ τεύχος 15A της 28ης Ιανουαρίου 2004.
(3) Αναπτυξιακός Νόµος 2601/1998, ΦΕΚ τεύχος αριθ. 81/Α/ της 15ης

Απριλίου 1998.



Μορφές ενισχύσεων

(5) Οι ενισχύσεις έχουν µορφή ειδικού αφορολόγητου αποθεµα-
τικού που σχηµατίζει η δικαιούχος επιχείρηση σε ποσοστό
µέχρι 35 % των συνολικών αδιανέµητων κερδών στη διάρκεια
του 2004. Επιπλέον, το αποθεµατικό µπορεί να σχηµατισθεί σε
ποσοστό µέχρι 50 % των κερδών της χρήσης του 2003, µετά
από αφαίρεση των κερδών του έτους 2002 ή, αν οι επιχειρή-
σεις πραγµατοποίησαν επιλέξιµες επενδύσεις το 2003, µπορούν
να δηµιουργήσουν για τις επενδύσεις αυτές ισόποσο αποθεµα-
τικό, το οποίο όµως δεν πρέπει να υπερβαίνει το 35 % των
συνολικών αδιανέµητων κερδών του 2003. Το αποθεµατικό
µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τις επιχειρήσεις που αναφέρονται
στο άρθρο 3 του νόµου 2601/1998, ανεξάρτητα από την
κατηγορία των φορολογικών βιβλίων που τηρούν και τον τόπο
εγκατάστασής τους. Σκοπός του αποθεµατικού είναι η πραγµα-
τοποίηση επενδύσεων ισόποσης τουλάχιστον αξίας κατά την
επόµενη από το χρόνο σχηµατισµού του τριετία.

(6) Μετά την πάροδο της τριετίας από τον σχηµατισµό του αφορο-
λόγητου αποθεµατικού, το συνολικό ποσό του αποθεµατικού
που χρησιµοποιήθηκε για τις επιλέξιµες επενδύσεις χρησιµο-
ποιείται για την αύξηση του κεφαλαίου της επιχείρησης και
απαλλάσσεται από φόρους εισοδήµατος. Στη διάρκεια του
πρώτου χρόνου της τριετίας οι δικαιούχοι πρέπει να δαπανή-
σουν τουλάχιστον το ένα τρίτο του ειδικού αποθεµατικού για
την πραγµατοποίηση της επένδυσης. Για το µέρος του αποθε-
µατικού που δεν θα χρησιµοποιηθεί για επενδύσεις στη
διάρκεια της τριετίας, η επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλει
συµπληρωµατική δήλωση φορολογίας εισοδήµατος και θα
φορολογηθεί σύµφωνα µε τις γενικές φορολογικές διατάξεις.
Ωστόσο, δεν είναι σαφές κατά πόσον οφείλονται τόκοι για το
διάστηµα αναβολής της πληρωµής του φόρου.

∆ικαιούχοι και περιορισµοί ως προς τους κλάδους

(7) Για να υπαχθεί στο καθεστώς, µια επιχείρηση πρέπει να δραστη-
ριοποιείται σε έναν από τους 23 κλάδους που ορίζονται στο
άρθρο 3 του νόµου 2601/1998. Ο πρώτος κλάδος, η µετα-
ποίηση (4), περιλαµβάνει µεταξύ άλλων την παραγωγή κλωστοϋ-
φαντουργικών υλών, βασικών µετάλλων και την κατασκευή
αυτοκινήτων οχηµάτων (5). Οι άλλοι τοµείς είναι η παραγωγή
ενέργειας σύµφωνα µε τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης (6), η
εφαρµοσµένη έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογιών (7), οι
υπηρεσίες εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας (8), η ανάπτυξη
λογισµικού (9), η παροχή υπηρεσιών ποιότητας (10), οι µεταλ-
λευτικές επιχειρήσεις (11), η εξόρυξη και επεξεργασία βιοµηχα-
νικών ορυκτών και µαρµάρων (12), η εντατική γεωργία και
αλιεία (13), οι αγροτικοί ή αγροτοβιοµηχανικοί συνεται-
ρισµοί (14), η τυποποίηση και συσκευασία γεωργικών και

αλιευτικών προϊόντων (15), η πολεοδοµική ανάπτυξη (16), η
εκµετάλλευση δηµοσίας χρήσεως σταθµών αυτοκινήτων (17), οι
επιχειρήσεις υγρών καυσίµων και υγραερίων (18), τα µέσα µετα-
φοράς σε αποµονωµένες δυσπρόσιτες και αποµακρυσµένες
περιοχές (19), τα κέντρα κοινής επιχειρηµατικής δράσης (20), οι
µεγάλες εταιρείες διεθνούς εµπορίου (21), οι εµπορικές επιχειρή-
σεις (22), τα κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης και οι
επιχειρήσεις για την παροχή στέγης σε άτοµα µε ειδικές
ανάγκες (23), οι ειδικές τουριστικές επιχειρήσεις (24), οι µονές
για την ανέγερση ξενώνων και πολιτιστικών κέντρων (25), οι
τεχνικές εταιρείες (26), οι επιχειρήσεις που στεγάζονται σε παρα-
δοσιακά ή διατηρητέα κτίρια και παράγουν τοπικά παραδο-
σιακά προϊόντα ή προϊόντα προστατευόµενης ονοµασίας
προέλευσης (27). Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον
τοµέα της µεταποίησης, καθώς και της εντατικής γεωργίας και
αλιείας µπορούν επίσης να χρησιµοποιούν το εν λόγω καθεστώς
για τις δραστηριότητές τους εκτός Ελλάδας (28). Οι εταιρείες
διεθνούς εµπορίου µπορούν να χρησιµοποιούν το καθεστώς για
τις δραστηριότητές τους στην Ελλάδα αλλά και εκτός της
ΕΕ (29).

(8) Στο άρθρο 3 του νόµου 2601/1998, για κάθε κλάδο ορίζεται
επίσης ένα ειδικό σύνολο δαπανών που µπορούν να πραγµατο-
ποιηθούν από το αποθεµατικό. ∆ικαιούχοι του καθεστώτος
είναι µόνο επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν επενδύσεις των
κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 του νόµου
2601/1998. Οι ελληνικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι το µέτρο
εφαρµόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες
σε οποιοδήποτε σηµείο της Ελλάδας, χωρίς καµία διάκριση
µεταξύ εγχώριων και αλλοδαπών ή µεταξύ νέων και παλαιών.

Τα επιλέξιµα σχέδια

(9) Τα επιλέξιµα σχέδια, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του νόµου
2601/1998, αφορούν τόσο επενδύσεις όσο και δαπάνες
λειτουργίας. Στην περίπτωση των επενδυτικών δαπανών δεν
γίνεται καµία διάκριση µεταξύ αρχικής επένδυσης και
επένδυσης αντικατάστασης. Τα επενδυτικά σχέδια αφορούν:

— κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισµό εγκαταστάσεων
και κτιρίων καθώς και δαπάνες διαµόρφωσης περιβάλ-
λοντος χώρου (30)

— κατασκευή αποθηκευτικών χώρων (31)
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(4) Άρθρο 3.1.α του νόµου 2601/1998.
(5) Άρθρο 15 (παράρτηµα) του νόµου 2601/1998.
(6) Άρθρο 3.1.β του νόµου 2601/1998.
(7) Άρθρο 3.1.γ του νόµου 2601/1998.
(8) Άρθρο 3.1.δ του νόµου 2601/1998.
(9) Άρθρο 3.1.ε του νόµου 2601/1998, απαιτούνται εκτελεστικές διατά-

ξεις.
(10) Άρθρο 3.1.στ του νόµου 2601/1998.
(11) Άρθρο 3.1.ζ του νόµου 2601/1998.
(12) Άρθρο 3.1.η του νόµου 2601/1998.
(13) Άρθρο 3.1.θ του νόµου 2601/1998.
(14) Άρθρο 3.1.ι του νόµου 2601/1998.

(15) Άρθρο 3.1.ια του νόµου 2601/1998.
(16) Άρθρο 3.1.ιβ του νόµου 2601/1998.
(17) Άρθρο 3.1.ιγ του νόµου 2601/1998.
(18) Άρθρο 3.1.ιδ του νόµου 2601/1998.
(19) Άρθρο 3.1.ιε του νόµου 2601/1998, απαιτείται δευτερογενής νοµο-

θεσία.
(20) Άρθρο 3.1.ιστ του νόµου 2601/1998.
(21) Άρθρο 3.1.ιζ του νόµου 2601/1998, απαιτούνται εκτελεστικές διατά-

ξεις.
(22) Άρθρο 3.1.ιη του νόµου 2601/1998.
(23) Άρθρο 3.1.ιθ του νόµου 2601/1998.
(24) Άρθρο 3.1.κ του νόµου 2601/1998.
(25) Άρθρο 3.1.κα του νόµου 2601/1998.
(26) Άρθρο 3.1.κβ του νόµου 2601/1998.
(27) Άρθρο 3.1.κγ του νόµου 2601/1998.
(28) Άρθρο 3.2 του νόµου 2601/1998.
(29) Άρθρο 3.1.ιζ τελευταία φράση του νόµου 2601/1998.
(30) Άρθρο 3.1.α.i. και άλλα του νόµου 2601/1998.
(31) Άρθρο 3.1.α.ii. και άλλα του νόµου 2601/1998.



— αγορά µη χρησιµοποιούµενων κτιρίων (32)

— αγορά βιοµηχανικών χώρων (33)

— αγορά καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού
εξοπλισµού (34)

— αγορά καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων αυτοµατο-
ποίησης και µηχανοργάνωσης καθώς και του αναγκαίου
λογισµικού και δαπάνες εκπαίδευσης του προσωπικού (35)

— αγορά καινούργιών µεταφορικών µέσων για τον ευρύτερο
εργοστασιακό χώρο καθώς και για το προσωπικό (36)

— αγορά αυτοκινήτων ψυγείων (37)

— κατασκευή κτιρίων και εξοπλισµό για τη στέγαση και την
κάλυψη των κοινωνικών αναγκών των εργαζοµένων της
επιχείρησης (38)

— επενδύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος (39)

— επενδύσεις σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, συµπαραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας, εξοικονόµηση
ενέργειας (40)

— ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµό εργαστηρίων εφαρ-
µοσµένης έρευνας (41)

— εγκαταστάσεις ανακύκλωσης (42)

— επενδύσεις για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας (43)

— κατασκευή δικτύου µεταφοράς νερού και ατµού (44)

— αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών (45)

— αγορά λογισµικού (46)

— περαιτέρω ανάπτυξη λογισµικού, κόστους µέχρι 60 %
του συνολικού κόστους της επένδυσης (47)

— έργα προσπέλαση για µεταλλευτικές επιχειρήσεις (48)

— εξοπλισµό και µέσα µεταφοράς στα νησιά (49)

— εξοπλισµό µεταφοράς (50)

— επίπλωση, εξοπλισµό (51)

— µεταχειρισµένα φορτηγά (52)

(10) Οι δαπάνες λειτουργίας περιλαµβάνουν:

— µετατροπή και επισκευή παλαιών µονάδων ή κτιρίων ή
εγκαταστάσεων (53)

— δαπάνες χρηµατοδοτικής µίσθωσης (54)

— µελέτες για την εφαρµογή σύγχρονης τεχνολογίας (55)

— δαπάνες µετεγκατάστασης για περιβαλλοντικούς
λόγους (56)

— υλοποίηση επιχειρηµατικών σχεδίων συνολικού κόστους
άνω του 1 δις δραχµών (περίπου 2,9 εκατ. ευρώ) (57)

— κατάρτιση (58)

— υλοποίηση επιχειρηµατικών σχεδίων διάσωσης και
αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων οι οποίες δεν είναι προβλη-
µατικές (59)

— πιστοποίηση προϊόντων και διαδικασιών και σχετικές
µελέτες (60)

— αναδιάρθρωση εγκαταστάσεων για να είναι πιο
ευέλικτες (61)

— εισαγωγή καινοτοµιών και κατασκευή πρωτοτύπων
εφεύρεσης (62)

— κατοχύρωση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας (63)

— εισαγωγή και προσαρµογή περιβαλλοντικά φιλικής τεχνο-
λογίας (64)

— αγορά αναπαραγωγικού πολλαπλασιαστικού υλικού (65)

— εκπόνηση µελετών οργάνωσης επιχειρήσεων και µάρκε-
τινγκ (66)

— µελέτες για τον χαρακτηρισµό επενδύσεων ως επιλέξιµων
ενισχύσεων (67)
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(32) Άρθρο 3.1.α.iii. του νόµου 2601/1998.
(33) Άρθρο 3.1.α.iv, c.ii. και f.ii. του νόµου 2601/1998.
(34) Άρθρο 3.1.α.v. και άλλα του νόµου 2601/1998.
(35) Άρθρο 3.1.α.vi. και άλλα του νόµου 2601/1998.
(36) Άρθρο 3.1.α.ix. και άλλα του νόµου 2601/1998.
(37) Άρθρο 3.1.α.x. του νόµου 2601/1998.
(38) Άρθρο 3.1.α.xi. και άλλα του νόµου 2601/1998.
(39) Άρθρο 3.1.α.xii. και άλλα του νόµου 2601/1998.
(40) Άρθρο 3.1.α.xiii. και άλλα του νόµου 2601/1998.
(41) Άρθρο 3.1.α.xiv. και άλλα του νόµου 2601/1998.
(42) Άρθρο 3.1.α.xxi. του νόµου 2601/1998.
(43) Άρθρο 3.1.α.xxii. του νόµου 2601/1998.
(44) Άρθρο 3.1.β.ix. του νόµου 2601/1998.
(45) Άρθρο 3.1.ε.iii. του νόµου 2601/1998.
(46) Άρθρο 3.1.ε.iii. και ιστ.vi. του νόµου 2601/1998.
(47) Άρθρο 3.1.ε.iii. του νόµου 2601/1998.
(48) Άρθρο 3.1.ζ.viii. και η.viii. του νόµου 2601/1998.
(49) Άρθρο 3.1.ιδ.ii. του νόµου 2601/1998.
(50) Άρθρο 3.1.ιστ.i., ιζ.vi., κ.v., κα.iv., του νόµου 2601/1998.
(51) Άρθρο 3.1.ιστ.iv. του νόµου 2601/1998.
(52) Άρθρο 3.1.ιζ.vi. του νόµου 2601/1998.

(53) Άρθρο 3.1.ιβ.i. τελευταία φράση, ιστ.iii, κ.i. και ii. όσον αφορά τον
εκσυγχρονισµό, κα.i. όσον αφορά τον εκσυγχρονισµό και ii., καθώς και
κδ.i. και ii. του νόµου 2601/1998.

(54) Άρθρο 3.1.α.v. και άλλα του νόµου 2601/1998.
(55) Άρθρο 3.1.α.vii. και άλλα του νόµου 2601/1998.
(56) Άρθρο 3.1.α.viii. και θ.x. του νόµου 2601/1998.
(57) Άρθρο 3.1.α.xv., ε.v. (500 εκατ. δρχ), ζ.xii. του νόµου 2601/1998.
(58) Άρθρο 3.1.α.xv., ε.v. και ζ.xii. του νόµου 2601/1998.
(59) Άρθρο 3.1.α.xvi. του νόµου 2601/1998.
(60) Άρθρο 3.1.α.xvii. του νόµου 2601/1998.
(61) Άρθρο 3.1.α.xviii. του νόµου 2601/1998.
(62) Άρθρο 3.1.α.xx. του νόµου 2601/1998.
(63) Άρθρο 3.1.α.xx. του νόµου 2601/1998.
(64) Άρθρο 3.1.ζ.x. και η.xi του νόµου 2601/1998.
(65) Άρθρο 3.1.θ.vii. του νόµου 2601/1998.
(66) Άρθρο 3.1.ιστ.viii. του νόµου 2601/1998.
(67) Άρθρο 3.1.ιστ.ix. του νόµου 2601/1998.



Ένταση ενισχύσεων

(11) Η φορολογική απαλλαγή αντιστοιχεί στο σύνολο του φόρου
επί των κερδών των εταιρειών από τα οποία σχηµατίζεται το
αποθεµατικό. Ο ισχύον φορολογικο'ς συντελεστής είναι
35 %. Τουλάχιστον το εν τρίτον του αποθεµατικού πρέπει να
δαπανάται µέσα στον πρώτο χρόνο από τη δηµιουργία του,
ενώ το υπόλοιπο πρέπει να δαπανάται µέσα σε µια τριετία το
αργότερο. Για να υπολογιστεί το ανώτατο όριο έντασης της
ενίσχυσης, η ενίσχυση καθώς και οι δαπάνες ανάγονται στην
αξία τους στο τέλος του πρώτου έτους. Το επιτόκιο που
χρησιµοποιείται είναι το επιτόκιο αναφοράς και προεξόφλησης
της Κοινότητας (68) για την Ελλάδα, που είναι 4,08 %. Το
ανώτατο όριο για την ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται έτσι σε
36,89 % (69).

Σώρευση ενισχύσεων

(12) Ο νόµος 3220/2004 αποκλείει ρητά τη σώρευση µε ενισχύ-
σεις που χορηγούνται δυνάµει του νόµου 2601/1998. Οι
ελληνικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχουν άλλα
καθεστώτα ενισχύσεων για τη στήριξη των ίδιων επιλέξιµων
δαπανών.

∆ιάρκεια και προϋπολογισµός του καθεστώτος

(13) Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 του νόµου
2601/1998 µπορούν να δηµιουργήσουν ειδικό αφορολόγητο
αποθεµατικό δυνάµει του άρθρου 2 του νόµου 3220/2004
από τα κέρδη που πραγµατοποιήθηκαν µόνο στη διάρκεια του
2003 και του 2004. Ο προϋπολογισµός του καθεστώτος δεν
αναφέρεται και, λόγω του χαρακτήρα του ως φορολογικού
πλεονεκτήµατος, το ύψος των κρατικών εσόδων που διαφεύ-
γουν δεν µπορεί να προσδιορισθεί και εξαρτάται από τα προη-
γούµενα κέρδη και τις επιλέξιµες επενδύσεις που θα πραγµα-
τοποιηθούν στη διάρκεια των ετών 2005-2007.

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Χαρακτήρας του καθεστώτος ως κρατικής ενίσχυσης

(14) Η Επιτροπή θεωρεί ότι το υπό εξέταση µέτρο πληροί
σωρευτικά και τις τέσσερις προϋποθέσεις προκειµένου να
θεωρηθεί ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 87 παρά-
γραφος 1 της συνθήκης ΕΚ, όπως ορίζεται και στην ανακοί-
νωση της Επιτροπής για την άµεση φορολογία των επιχειρή-
σεων (70).

(15) Πρώτον, η Επιτροπή θεωρεί ότι το µέτρο παρέχει πλεονέκτηµα
στους δικαιούχους, δεδοµένου ότι τους επιτρέπει να σχηµατί-
ζουν αφορολόγητο αποθεµατικό — έως 35 % για το 2004
και έως 50 % για το 2003 — από τα συνολικά αδιανέµητα
κέρδη τους. Το γεγονός ότι µέρος των κερδών των
δικαιούχων δεν φορολογείται τους απαλλάσσει από δαπάνες
που κανονικά βαρύνουν τον προϋπολογισµό τους. Αν το

αποθεµατικό δεν χρησιµοποιηθεί και δεν επιβληθούν τόκοι
(µείον το κοινοτικό επιτόκιο αναφοράς και προεξόφλησης για
την Ελλάδα) για την αναβολή της καταβολής του φόρου, η
διαφορά µεταξύ της φορολογικής οφειλής — περιλαµβα-
νοµένων σύνθετων τόκων µε βάση το επιτόκιο αναφοράς —
και του πραγµατικού ποσού που καταβάλλεται, αποτελεί
επίσης όφελος.

(16) ∆εύτερον, το µέτρο αφορά κρατικούς πόρους, δεδοµένου ότι
διαφεύγουν από το ελληνικό κράτος φορολογικά έσοδα που
του ανήκουν.

(17) Τρίτον, το µέτρο είναι επιλεκτικό, επειδή ευνοεί µόνο τις
επιχειρήσεις που ασκούν τις δραστηριότητες που αναφέρονται
στο άρθρο 3 του νόµου 2601/1998.

(18) Τέταρτον, το µέτρο έχει επιπτώσεις στον ανταγωνισµό και τις
συναλλαγές µεταξύ των κρατών µελών. Ορισµένες από τις
δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του νόµου
2601/1998 αποτελούν, πράγµατι, αντικείµενο συχνών ενδο-
κοινοτικών συναλλαγών. Ως εκ τούτου, δεν αποκλείεται οι
δικαιούχοι να ασκούν οικονοµικές δραστηριότητες που περι-
λαµβάνουν εµπορικές συναλλαγές µεταξύ των κρατών µελών.
Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι ήδη ο νόµος 2601/1998,
στον οποίο αναφέρονται οι ελληνικές αρχές, χαρακτηρίστηκε
από την Επιτροπή ως καθεστώς κρατικών ενισχύσεων, το
οποίο ωστόσο θεωρήθηκε συµβατό (71).

Παράνοµη κρατική ενίσχυση

(19) Οι ελληνικές αρχές επιβεβαίωσαν, όπως προαναφέρθηκε, ότι
οι διατάξεις του άρθρου 2 του νόµου 3220/2004 συµπληρώ-
νουν κατά βάση τον νόµο 2601/1998, ο οποίος το 1999,
στο πλαίσιο της υπόθεσης NN 59/A/998, είχε εγκριθεί από
την Επιτροπή ως εθνικό σύστηµα περιφερειακής ανάπτυξης,
σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές για τις εθνικές περι-
φερειακές ενισχύσεις (72). Επισηµαίνεται ότι ο νόµος 2601/98
καταργήθηκε τον Φεβρουάριο του 2005.

(20) Παρόλα αυτά, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι το παρόν µέτρο
αποτελεί νέα ενίσχυση. Υπάρχουν δύο στοιχεία από τα οποία
προκύπτει ότι το αφορολόγητο αποθεµατικό αποτελεί νέα
ενίσχυση. Πρώτον, το µέτρο έχει διαφορετική νοµική βάση
από το εγκεκριµένο καθεστώς. ∆εύτερον, το µέσο είναι διαφο-
ρετικό από το καθεστώς ΝΝ58/Α/98. Το καθεστώς ενισχύ-
σεων NN58/A/98 βάσει του νόµου 2601/98 προβλέπει τη
δηµιουργία αφορολόγητου αποθεµατικού µετά την ολοκλή-
ρωση της επένδυσης, ενώ ο νόµος 3220/2004 προβλέπει τη
δηµιουργία του αποθεµατικού πριν από την επένδυση. Αυτό
θα µπορούσε να έχει διάφορες επιπτώσεις στην εσωτερική
αγορά, όπως, για παράδειγµα, να προκύψει µεγαλύτερη
οµάδα δικαιούχων και σηµαντική αύξηση του προϋπολο-
γισµού σε σύγκριση µε το καθεστώς ενισχύσεων που βασίζεται
άµεσα στον νόµο 2601/1998.
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(68) Καθορίζεται σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τη
µέθοδο καθορισµού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (97/C
273/03), ΕΕ C 273 της 9.9.1997, σ. 3, που δηµοσιεύεται στην ιστο-
σελίδα
http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_-
rates.html.

(69)

AI = 35 %
1=3 þ 2=3 1 þ 0,0408ð Þ–2 = 36,89 %

(70) Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή των κανόνων για
τις κρατικές ενισχύσεις στα µέτρα που σχετίζονται µε την άµεση φορο-
λογία των επιχειρήσεων, ΕΕ C 384 της 10.12.1998, σ. 3.

(71) Απόφαση της Επιτροπής για την υπόθεση κρατικών ενισχύσεων αριθ.
NN59/A/98 [Αριθ. SG(99) D/884 της 3ης Φεβρουαρίου 1999].

(72) ΕΕ C 74 της 10.3.1998, σ. 9.



(21) Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι δυστυχώς οι ελληνικές αρχές
έθεσαν το εν λόγω µέτρο ενίσχυσης σε ισχύ από τις 28
Ιανουαρίου του 2004 χωρίς προηγούµενη κοινοποίηση, κατά
παράβαση του άρθρου 88 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ.
Συνεπώς, το µέτρο αποτελεί παράνοµη ενίσχυση.

Συµβιβάσιµο του µέτρου ενίσχυσης

(22) Μετά τη διαπίστωση ότι το καθεστώς εµπεριέχει στοιχεία
κρατικής ενίσχυσης κατά την έννοια του άρθρου 87 παρά-
γραφος 1 της συνθήκης ΕΚ, πρέπει να εξεταστεί κατά πόσον
το συγκεκριµένο µέτρο είναι συµβιβάσιµο µε την κοινή
αγορά.

(23) Η Επιτροπή εξέτασε το καθεστώς υπό το πρίσµα του άρθρου
87 της συνθήκης ΕΚ και, εφόσον έχουν εφαρµογή, µε βάση:
τις κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις
περιφερειακού χαρακτήρα (στο εξής »ΚΓΠΕ«) (73)· το πολυτο-
µεακό πλαίσιο για τις περιφερειακές ενισχύσεις προς µεγάλα
επενδυτικά σχέδια (στο εξής »ΠΤΠ«) (74)· τις κοινοτικές κατευ-
θυντήριες γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις διάσωσης και
αναδιάρθρωσης προβληµατικών επιχειρήσεων (στο εξής
»κατευθυντήριες γραµµές διάσωσης και αναδιάρθρωσης«) (75)·
τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές
ενισχύσεις προστασίας του περιβάλλοντος (στο εξής »περιβαλ-
λοντικές κατευθυντήριες γραµµές«) (76)· το κοινοτικό πλαίσιο
για τις κρατικές ενισχύσεις έρευνας και ανάπτυξης (στο εξής
»πλαίσιο Ε&Α«) (77)· τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 68/2001 της
Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου 2001 για την εφαρµογή των
άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις για την
επαγγελµατική εκπαίδευση (»ΚΑΚ επαγγελµατικής εκπαί-
δευσης«) (78)· και τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 70/2001 της Επι-
τροπής της 12ης Ιανουαρίου 2001 για την εφαρµογή των
άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις
προς τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (στο εξής »ΚΑΚ
ΜΜΕ«) (79), τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές στον αγρο-
τικό τοµέα (80) και τις κατευθυντήριες γραµµές για κρατικές
ενισχύσεις στην αλιεία και υδατοκαλλιέργεια (81).

(24) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 69/2001 της Επιτροπής της 12ης
Ιανουαρίου 2001 για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88
της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (De
Minimis) (στο εξής κανονισµός »De Minimis«) (82) δεν
φαίνεται να έχει εφαρµογή στο καθεστώς, επειδή δεν
υπάρχουν περιορισµοί ως προς το ύψος των ενισχύσεων, ούτε
υπάρχει υποχρέωση να εξασφαλίζεται η µη σώρευση της
ενίσχυσης µε άλλες ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας.

(25) Στη διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας, οι ελληνικές αρχές,
σε µια προσπάθεια να µετριάσουν τα προβλήµατα συµβα-
τότητας µε τις ΚΓΠΕ, προέβησαν σε µια σειρά δηλώσεων για
περιορισµό της χορήγησης των εν λόγω ενισχύσεων. Μεταξύ
άλλων, δεσµεύθηκαν να τηρούν το πολυτοµεακό πλαίσιο για
τα µεγάλα επενδυτικά σχέδια και να µην χορηγούν ενισχύσεις
σε προβληµατικές επιχειρήσεις. Εν τούτοις, το σχετικό
πλεονέκτηµα παρέχεται απευθείας στους δικαιούχους µέσω
νόµου, χωρίς να προβλέπεται καµία πρόσθετη προϋπόθεση ή
διακριτική ευχέρεια της διοίκησης. Για ελάχιστους µόνο από
τους ενισχυόµενους τοµείς και σχέδια απαιτείται θέσπιση εκτε-

λεστικής νοµοθεσίας. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις αυτές,
φαίνεται ότι οι ελληνικές αρχές είναι αδύνατον να τηρήσουν
άλλες δεσµεύσεις εκτός από εκείνες που προβλέπονται νοµο-
θετικά. Συνεπώς, οι εν λόγω δεσµεύσεις δεν µπορούν να
ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση του µέτρου.

Συµβιβάσιµο βάσει των ΚΓΠΕ

(26) Το µέτρο πρέπει να εξεταστεί πρώτα βάσει των ΚΓΠΕ. Η
πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων που απαριθ-
µούνται στο παράρτηµα ΙΙ της συνθήκης, ο τοµέας της αλιείας
και η βιοµηχανία άνθρακα αποκλείονται από το πεδίο εφαρ-
µογής των ΚΠΕ. Ωστόσο, η γεωργική παραγωγή φαίνεται ότι
είναι επιλέξιµη για ενίσχυση σε δύο τοµείς: την εντατική
γεωργία και αλιεία καθώς και τους γεωργικούς και αγροβιοµ-
ηχανικούς συνεταιρισµούς. Επιπλέον, φαίνεται ότι βάσει του
µέτρου µπορεί να ενισχυθεί η εξόρυξη άνθρακα στο πλαίσιο
των κλάδων εξόρυξης, καθώς και η λατόµευση και επεξερ-
γασία ορυκτών ή µαρµάρων. Συνεπώς, η ενίσχυση στους
κλάδους αυτούς δεν µπορεί να δικαιολογηθεί βάσει των
ΚΓΠΕ.

(27) Ο νόµος προβλέπει δύο κατηγορίες επιλέξιµων επενδύσεων
που µπορούν να ενισχυθούν βάσει των ΚΓΠΕ, υπό διαφορε-
τικές προϋποθέσεις: τις αρχικές επενδύσεις και τις ενισχύσεις
λειτουργίας.

(28) Πρώτον, η αρχική επένδυση πρέπει να αφορά πάγια κεφάλαια
για τη δηµιουργία νέων εγκαταστάσεων, την επέκταση υφι-
στάµενων εγκαταστάσεων ή την εκκίνηση δραστηριότητας ή
την εξαγορά εγκαταστάσεων που είχαν κλείσει ή που θα είχαν
κλείσει χωρίς την εξαγορά αυτή, εκτός αν οι υπό εξέταση
εγκαταστάσεις ανήκουν σε προβληµατική επιχείρηση. Η
Επιτροπή δεν πιστεύει ότι οι επενδυτικές δαπάνες που είναι
επιλέξιµες βάσει του µέτρου µπορούν να χαρακτηριστούν
αρχική επένδυση. Στα επιλέξιµα επενδυτικά σχέδια δεν
φαίνεται να αποκλείεται η δυνατότητα επενδύσεων αντικατά-
στασης, για παράδειγµα αν αφορούν µέσα µεταφοράς εντός
του ευρύτερου εργοστασιακού χώρου και για το προσωπικό,
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, επίπλωση και εξοπλισµό, έργα
προσπέλασης σε ορυχεία ή µεταχειρισµένα φορτηγά. Οι
επενδύσεις σε κτίρια και εξοπλισµό για τη στέγαση και την
κάλυψη των κοινωνικών αναγκών των εργαζοµένων δεν
φαίνεται να αποτελεί παραγωγική επένδυση. Όσον αφορά τις
µεταφορές σε αποµονωµένες, δυσπρόσιτες και αποµα-
κρυσµένες περιοχές, τα σχέδια που αφορούν τον εξοπλισµό
µεταφορικών µέσων φαίνεται να περιλαµβάνουν µεταφορικό
υλικό στην πρότυπη βάση υπολογισµού, πράγµα που αντι-
βαίνει στις ΚΓΠΕ (83). Η αγορά λογισµικού και η περαιτέρω
ανάπτυξη λογισµικού µέχρι 60 % της συνολικής επένδυσης
µπορεί να υπερβεί το όριο του 25 % της επένδυσης σε άυλα
περιουσιακά στοιχεία επιπλέον της πρότυπης βάσης υπολο-
γισµού. Επίσης δεν επιβάλλονται άλλες προϋποθέσεις
προκειµένου να περιληφθεί το λογισµικό µεταξύ των επιλέ-
ξιµων δαπανών (84). Επιπλέον, δεδοµένου ότι η ανάπτυξη λογι-
σµικού αποτελεί τρέχουσα επιχειρηµατική δραστηριότητα στον
τοµέα της ανάπτυξης λογισµικού, φαίνεται ότι µπορεί να
χαρακτηριστεί µάλλον ως δαπάνη λειτουργίας. Σύµφωνα µε
το άρθρο 3 παράγραφος 2 του νόµου 2601/1998, οι επεν-
δυτικές ενισχύσεις µπορούν να χορηγηθούν και για δραστη-
ριότητες εκτός Ελλάδας. Ωστόσο αυτές οι επενδύσεις δεν είναι
επιλέξιµες βάσει των ΚΓΠΕ.
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(73) ΕΕ C 74 της 10.3.1998, σ. 9.
(74) ΕΕ C 70 της 19.3.2002, σ. 8.
(75) ΕΕ C 244 της 1.10.2004, σ. 2.
(76) ΕΕ L 237 της 6.9.2001, σ. 16.
(77) ΕΕ C 45 της 17.2.1996, σ. 5.
(78) ΕΕ L 10 της 13.1.2001, σ. 20.
(79) ΕΕ L 10 της 13.1.2001, σ. 33.
(80) ΕΕ C 232 της 12.8.2000, σ. 17.
(81) ΕΕ C 229 της 14.9.2004, σ. 5 και ΕΕ C 19 της 20.1.2001, σ. 7.
(82) ΕΕ L 10 της 13.1.2001, σ. 30.

(83) ΚΓΠΕ, υποσηµείωση 23.
(84) ΚΓΠΕ, σηµείο 4.6.



(29) Επιπλέον, δεν αποκλείεται η ένταση της ενίσχυσης, η οποία
ανέρχεται σύµφωνα µε τη µέτρηση αυτή στο 36,89 % των
επιλέξιµων δαπανών, να υπερβεί το ανώτατο όριο της έντασης
ενισχύσεων, όπως καθορίζεται στον χάρτη περιφερειακών
ενισχύσεων για την Ελλάδα (85). Συγκεκριµένα, φαίνεται ότι
στις περιοχές Α και Β του εν λόγω χάρτη µπορεί να υπάρξει
υπέρβαση των ανωτάτων ορίων έντασης των ενισχύσεων για
τα σχέδια βάσει του άρθρου 5 του νόµου 2601/1998
(35 %), για κάθε σχέδιο που συγχρηµατοδοτείται σύµφωνα
µε το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης (86) (35 %) και για άλλα
σχέδια (για τις περιοχές A δεν προβλέπεται περιφερειακή
ενίσχυση, για τις περιοχές Β 18,4 %). Στις περιοχές Γ και ∆
µπορεί να υπάρξει υπέρβαση των ανωτάτων ορίων για τα
σχέδια που αφορούν τον τουρισµό (33,2 %) και για άλλα
σχέδια (35,1 %).

(30) Το µέτρο δεν προβλέπει υποχρέωση για διατήρηση της
αρχικής επένδυσης τουλάχιστον επί µια πενταετία.

(31) ∆εύτερον, µπορεί να δικαιολογηθεί ενίσχυση λειτουργίας κατ'
εξαίρεση, εφόσον συµβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη, στις
περιπτώσεις που το επίπεδό της είναι ανάλογο µε τα µειονε-
κτήµατα που επιδιώκει να αντιµετωπίσει. Ωστόσο, η Επιτροπή
δεν έχει σχετικές ενδείξεις και δεν πιστεύει σοβαρά ότι αυτό
το εκτεταµένο µέτρο που καλύπτει το σύνολο της ελληνικής
επικράτειας και πολλούς ευρέως καθοριζόµενους τοµείς
µπορεί να αντιµετωπίσει ειδικά περιφερειακά µειονεκτήµατα.

(32) Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έχει σοβαρές αµφιβολίες σχετικά µε
το συµβιβάσιµο του µέτρου αυτού στο πλαίσιο των ΚΓΠΕ.

Συµβιβάσιµο βάσει του ΠΤΠ (2002)

(33) Σύµφωνα µε το ΠΤΠ (2002), απαιτείται κοινοποίηση όλων
των περιφερειακών ενισχύσεων προς επενδυτικά σχέδια,
εφόσον η προτεινόµενη ενίσχυση υπερβαίνει το ανώτατο επι-
τρεπόµενο όριο ενισχύσεων για επένδυση ύψους 100 εκατ.
ευρώ βάσει της περιορισµένης κλίµακας των ανωτάτων ορίων
του ΠΤΠ για τις περιφερειακές ενισχύσεις. Το παρόν µέτρο
δεν αποκλείει τα µεγάλα επενδυτικά σχέδια ούτε προβλέπει
υποχρέωση ατοµικής κοινοποίησης ούτε καθιερώνει χαµηλό-
τερα όρια ενισχύσεων γι' αυτές τις περιπτώσεις. Συνεπώς, η
Επιτροπή έχει σοβαρές αµφιβολίες σχετικά µε το συµβιβάσιµό
τους µε το ΠΤΠ.

Συµβιβάσιµο βάσει των κατευθυντήριων γραµµών διάσωσης και
αναδιάρθρωσης

(34) Μεταξύ των επιλέξιµων δαπανών, το µέτρο περιλαµβάνει την
εφαρµογή σχεδίων διάσωσης και αναδιάρθρωσης (87). Ωστόσο,
φαίνεται ότι οι δικαιούχοι δεν αποτελούν προβληµατικές
επιχειρήσεις, πράγµα το οποίο επιβεβαίωσαν οι ελληνικές
αρχές στην επιστολή της 26ης Ιουλίου 2005. Ως εκ τούτου,
οι κατευθυντήριες οδηγίες διάσωσης και αναδιάρθρωσης δεν
έχουν εφαρµογή, και εν λόγω δαπάνες θα εξεταστούν όπως

κάθε άλλη δαπάνη λειτουργίας. Οι παρατηρήσεις αυτές
αφορούν επίσης τη γεωργία.

Συµβιβάσιµο µε τις περιβαλλοντικές κατευθυντήριες γραµµές

(35) Τα σχέδια που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος
εξετάζονται επίσης στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών κατευ-
θυντήριων γραµµών. ∆ύο κατηγορίες δαπανών που καλύπ-
τονται από το µέτρο µπορεί να είναι επιλέξιµες υπό διαφορε-
τικές προϋποθέσεις, οι αρχικές επενδύσεις και οι δαπάνες
λειτουργίας.

(36) Πρώτον, µπορούν να αξιολογηθούν σύµφωνα µε τις περιβαλ-
λοντικές κατευθυντήριες γραµµές οι ακόλουθες επενδύσεις:
επενδύσεις που δικαιολογούνται για περιβαλλοντικούς
λόγους, η εισαγωγή και προσαρµογή περιβαλλοντικών τεχνο-
λογιών, οι επενδύσεις σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, συµπα-
ραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας και εξοικονόµηση
ενέργειας, καθώς και η καθιέρωση και επέκταση εγκατα-
στάσεων ανακύκλωσης.

(37) Οι επενδύσεις για περιβαλλοντικούς λόγους, η εισαγωγή και
προσαρµογή περιβαλλοντικών τεχνολογιών και η καθιέρωση
και επέκταση εγκαταστάσεων ανακύκλωσης, προκειµένου να
είναι επιλέξιµες για περιβαλλοντικές ενισχύσεις (88) θα πρέπει
να εξασφαλίζουν βελτιώσεις σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν
υποχρεωτικά κοινοτικά πρότυπα ή να υπερβαίνουν τα
ισχύοντα υποχρεωτικά κοινοτικά πρότυπα, εκτός εάν πραγµα-
τοποιούνται µέσα σε τρία χρόνια από την υιοθέτηση των
προτύπων. Οι βελτιώσεις επίσης θα πρέπει να υπερβαίνουν τα
εθνικά πρότυπα ή να υπάρχει συµµόρφωση µε αυστηρότερα
εθνικά πρότυπα εντός της προθεσµίας που ορίζεται στα
σχετικά εθνικά µέτρα. Καµία, ωστόσο, από τις απαιτήσεις
αυτές δεν προβλέπεται στο παρόν µέτρο.

(38) Επιπλέον, όσον αφορά τα µέσα ανακύκλωσης που εγκαθί-
στανται ή επεκτείνονται, φαίνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα
να χρησιµοποιούνται και για υλικό ανακύκλωσης που δεν
ανήκει στον δικαιούχο της ενίσχυσης. Αυτό δεν είναι σύµφωνο
µε την απαίτηση που επιβάλλεται στις επιχειρήσεις να επεν-
δύουν για να βελτιώσουν τις δικές τους περιβαλλοντικές
επιδόσεις και να περιορίσουν τη δική τους ρύπανση (89).
Συνεπώς, οι κατευθυντήριες γραµµές για τις ενισχύσεις προσ-
τασίας του περιβάλλοντος δεν φαίνεται να έχουν εφαρµογή
στην εγκατάσταση και επέκταση µέσων ανακύκλωσης.

(39) Για τα σχέδια που αναφέρονται στην παράγραφο 37, κάθε
εξοικονόµηση δαπανών, τα κέρδη που προκύπτουν από τυχόν
αύξηση της παραγωγικής ικανότητας κατά την πρώτη
πενταετία λειτουργίας των εγκαταστάσεων, ή δαπάνες για
ανάλογες από τεχνική άποψη επενδύσεις που δεν εξασφαλί-
ζουν τον ίδιο βαθµό περιβαλλοντικής προστασίας, θα πρέπει
να αφαιρούνται από τις επιλέξιµες δαπάνες της επενδυτικής
ενίσχυσης. Ωστόσο, ο νόµος δεν προβλέπει µείωση των επιλέ-
ξιµων δαπανών για τις περιπτώσεις αυτές.
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(85) Ο χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων για την Ελλάδα εγκρίθηκε µε την
απόφαση της Επιτροπής N 469/1999 [επιστολή της Επιτροπής της
21.1.2000, SG(2000) D/100661] και τροποποιήθηκε µε την απόφαση
N 349/2002 (απόφαση της Επιτροπής της 17.7.2002, C(2002) 2604
τελικό) για την περίοδο 2000-2006.

(86) Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης για την Ελλάδα για την περίοδο 2000-
2006, απόφαση της Επιτροπής E(2000)3405.

(87) Άρθρο 3.1.α.xvi του νόµου 2601/1998.

(88) Κατευθυντήριες γραµµές για τις ενισχύσεις προστασίας του περιβάλ-
λοντος, σηµείο 29.

(89) Κατευθυντήριες γραµµές για τις ενισχύσεις προστασίας του περιβάλ-
λοντος, σηµείο 29 σε συνδυασµό µε το σηµείο 18(β).



(40) Επιπλέον, οι επενδυτικές δαπάνες για τη µετεγκατάσταση
επιχειρήσεων για περιβαλλοντικούς λόγους (90) µπορεί να είναι
επιλέξιµες για ενίσχυση, εάν µια επιχείρηση υποχρεώνεται από
τον νόµο να µετακινηθεί από αστική περιοχή ή από περιοχή
χαρακτηρισµένη Natura 2000 σε µια πιο κατάλληλη. Επιλέ-
ξιµες είναι µόνο οι έκτακτες επενδυτικές δαπάνες για τη
δηµιουργία νέων εγκαταστάσεων, µετά από αφαίρεση των
κερδών που προκύπτουν από βελτιώσεις, αύξηση της παραγω-
γικής ικανότητας ή διάθεση των αρχικών εγκαταστάσεων. Ο
επίµαχος νόµος δεν προβλέπει παρόµοιες προϋποθέσεις.
Επιπλέον, οι ενισχύσεις λειτουργίας για µετεγκατάσταση δεν
αποκλείονται ούτε φαίνεται να τηρείται το ανώτατο όριο του
30 % για την ένταση των ενισχύσεων σε µεγάλες επιχειρήσεις.

(41) ∆εύτερον, φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα χορήγησης ενισχύ-
σεων λειτουργίας στο πλαίσιο της εισαγωγής και προσαρ-
µογής περιβαλλοντικών τεχνολογιών. Αυτές οι ενισχύσεις
µπορούν να δικαιολογηθούν µόνο εάν παρέχονται για τη
διαχείριση αποβλήτων, εξοικονόµηση ενέργειας, ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας ή συµπαραγωγή θερµότητας και ηλεκτρικής
ενέργειας. Θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των
σηµείων 43 ως 67 των κατευθυντήριων γραµµών για τις
ενισχύσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Ωστόσο, το µέτρο
δεν φαίνεται να εξυπηρετεί τους καθορισµένους στόχους των
σχετικών ενισχύσεων λειτουργίας ούτε να πληροί τις σχετικές
προϋποθέσεις.

(42) Η Επιτροπή έχει σοβαρές αµφιβολίες κατά πόσον συµβιβά-
ζονται µε τις κατευθυντήριες γραµµές για τις ενισχύσεις προσ-
τασίας του περιβάλλοντος τα µέτρα που δικαιολογούνται από
περιβαλλοντικούς λόγους.

Συµβιβάσιµο βάσει του πλαισίου Ε&Α

(43) Ορισµένα σχέδια µπορεί να σχετίζονται µε δραστηριότητες
έρευνας και ανάπτυξης και συνεπώς εξετάζονται επίσης βάσει
του πλαισίου για τις ενισχύσεις Ε&Α. Πρόκειται για την
εγκατάσταση, επέκταση ή τον εκσυγχρονισµό εργαστηρίων για
εφαρµοσµένη έρευνα, την περαιτέρω ανάπτυξη λογισµικού, τις
µελέτες για την εφαρµογή σύγχρονης τεχνολογίας, την
εισαγωγή καινοτοµίας και την κατασκευή πρωτότυπων εφευρέ-
σεων, καθώς και την κατοχύρωση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας.

(44) Η Επιτροπή αµφιβάλλει κατά πόσον οι ενισχύσεις για την
καινοτοµία και τα πρωτότυπα εφευρέσεων καθώς και για την
περαιτέρω ανάπτυξη λογισµικού εµπίπτουν στο πεδίο εφαρ-
µογής του πλαισίου για τις ενισχύσεις Ε&Α, δεδοµένου ότι τα
αντίστοιχα σχέδια δεν φαίνεται να αφορούν ερευνητικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται στο παράρτηµα 1 του
πλαισίου. Επιπλέον, η Επιτροπή αµφιβάλλει κατά πόσο οι
µελέτες για την εφαρµογή σύγχρονης τεχνολογίας, καθώς και
οι µελέτες τεχνικής σκοπιµότητας αφορούν την έρευνα και
ανάπτυξη, όπως ορίζεται στο παράρτηµα 1 του πλαισίου. Από
τη διατύπωση του νόµου, δεν µπορεί να διαπιστωθεί αν οι
επιλέξιµες δαπάνες βάσει του µέτρου αντιστοιχούν σε εκείνες
που προβλέπει το πλαίσιο Ε&Α.

(45) Επιπλέον, εφόσον τα ενισχυόµενα ερευνητικά σχέδια ή
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας αφορούν προανταγωνιστική
ανάπτυξη, φαίνεται ότι το ανώτατο όριο έντασης ενισχύσεων
35 % που ισχύει κανονικά για την Ελλάδα [25 % βασική
ένταση + 10 % για τις περιοχές του άρθρου 87 παράγραφος
3 στοιχείο α)] µπορεί να ξεπεραστεί στις περιπτώσεις που δεν
ισχύουν προσαυξήσεις, δεδοµένου ότι το ανώτατο όριο
έντασης ενισχύσεων βάσει του µέτρου είναι 36,89 %. Επίσης,
στην περίπτωση των µεγάλων επιχειρήσεων δεν φαίνεται να
εξακριβώνεται η δηµιουργία κινήτρων. Οι ίδιες αµφιβολίες
εκφράζονται και για τη γεωργία, καθότι δεν υπάρχουν
στοιχεία για το αν πληρούνται οι τέσσερις προϋποθέσεις που
αναφέρει η Ανακοίνωση της Επιτροπής του 1998, η οποία
τροποποιεί το κοινοτικό πλαίσιο για ενισχύσεις Ε&Α (91).

(46) Συνεπώς, η Επιτροπή έχει σοβαρές αµφιβολίες για το
συµβιβάσιµο των µέτρων που σχετίζονται µε την Ε&Α βάσει
του σχετικού κοινοτικού πλαισίου.

Συµβιβάσιµο βάσει του απαλλακτικού κανονισµού (στο εξής ΚΑΚ)
για τις ενισχύεις επαγγελµατικής εκπαίδευσης

(47) Οι ενισχύσεις επαγγελµατικής εκπαίδευσης που σχετίζονται µε
την εισαγωγή συστηµάτων αυτοµατοποίησης διαδικασιών (92),
µε την εκπαίδευση προσωπικού σε θέµατα λογισµικού (93) και
άλλες µορφές κατάρτισης (94) αξιολογούνται βάσει του ΚΑΚ
για τις ενισχύσεις επαγγελµατικής εκπαίδευσης.

(48) Από τη διατύπωση του νόµου δεν µπορεί να διαπιστωθεί αν οι
επιλέξιµες δαπάνες στο πλαίσιο του µέτρου αντιστοιχούν σε
εκείνες που προβλέπει ο ΚΑΚ για την επαγγελµατική εκπαί-
δευση. Εφόσον η ενισχυόµενη επαγγελµατική εκπαίδευση
αφορά τη συγκεκριµένη επιχείρηση, φαίνεται ότι υπάρχει ενδε-
χόµενο υπέρβασης του ανωτάτου ορίου έντασης της
ενίσχυσης 35 % για τις µεγάλες επιχειρήσεις [25 % βασική
ένταση + 10 % για περιοχές του άρθρου 87 παράγραφος 3
στοιχείο α)], δεδοµένου ότι η ανώτατη ένταση ενίσχυσης βάσει
του µέτρου είναι 36,89 %.

(49) Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έχει σοβαρές αµφιβολίες σχετικά µε
το συµβιβάσιµο των µέτρων που σχετίζονται µε την επαγγε-
λµατική εκπαίδευση βάσει του σχετικού πλαισίου.

Συµβιβάσιµο βάσει του ΚΑΚ για τις ΜΜΕ

(50) Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, στο πλαίσιο του µέτρου, δεν
γίνεται διάκριση όσον αφορά τα ποσά της ενίσχυσης ή τους
επιλέξιµους κλάδους ή σχέδια ανάλογα µε το µέγεθος της
δικαιούχου επιχείρησης. Συνεπώς το µέτρο δεν µπορεί να
θεωρηθεί στο σύνολό του συµβατό βάσει του ΚΑΚ για τις
ΜΜΕ. Ωστόσο, εφόσον οι ενισχύσεις βάσει του µέτρου χορη-
γούνται σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις όπως ορίζονται
στο παράρτηµα 1 του ΚΑΚ για τις ΜΜΕ, µπορεί να είναι
εφαρµοστέος ο εν λόγω κανονισµός.
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(90) Κατευθυντήριες γραµµές για τις ενισχύσεις προστασίας του περιβάλ-
λοντος, σηµείο 39.

(91) ΕΕ C 48 της 13.2.1998, σ. 2.
(92) Άρθρο 3.1.α.vi. και άλλα του νόµου 2601/1998.
(93) Άρθρο 3.1.ιστ.vi. του νόµου 2601/1998.
(94) Άρθρο 3.1.α.xv., ε.v. και ζ.xii. του νόµου 2601/1998.



(51) Για τις επενδυτικές ενισχύσεις σε ΜΜΕ στην Ελλάδα, το
σύνολο της εδαφικής επικράτειας της οποίας αποτελεί περιοχή
του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α), ισχύουν ανώτατα
όρια έντασης υψηλότερα κατά 15 % από τα όρια που
προβλέπει ο ΚΑΚ. Αυτό ισχύει για όλα τα επενδυτικά σχέδια
που αναφέρονται στην παράγραφο 9 της παρούσας
απόφασης, εκτός από τις επενδύσεις στον γεωργικό κλάδο, τις
επενδύσεις σε µέσα µεταφοράς στον τοµέα των µεταφορών (95)
και τις επενδύσεις που προορίζονται για το εξωτερικό (96). Τα
ανώτατα όρια έντασης των ενισχύσεων φαίνεται ότι δεν
τηρούνται όσον αφορά τα άλλα σχέδια εκτός από τον
τουρισµό, τους χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων στις
περιοχές Α και Β σύµφωνα µε τον ελληνικό χάρτη περιφε-
ρειακών ενισχύσεων (δεν προβλέπεται καµία περιφερειακή
ενίσχυση για τις περιοχές Α, για τις περιοχές Β προβλέπεται
18,4 % και προσαύξηση 15 % για τις ΜΜΕ). Επιπλέον,
προϋπόθεση για την εφαρµογή αυτού του υψηλότερου
ανώτατου ορίου είναι η διατήρηση της επένδυσης στην
περιοχή για µία τουλάχιστον πενταετία, πράγµα το οποίο
όµως δεν απαιτείται στο πλαίσιο του µέτρου. Στον τοµέα των
µεταφορών, οι δαπάνες µέσων µεταφοράς και εξοπλισµού
µεταφορών δεν περιλαµβάνονται στις επιλέξιµες δαπάνες.

(52) Οι άµεσες ξένες επενδύσεις εκτός Ελλάδας µπορούν να τύχουν
ενίσχυσης, εάν αφορούν µικρές επιχειρήσεις µε όριο έντασης
15 % και 7,5 %, αν αφορούν µεσαίες επιχειρήσεις. Ωστόσο,
φαίνεται ότι σύµφωνα µε το παρόν µέτρο υπάρχει υπέρβαση
και των δύο αυτών ανώτατων ορίων.

(53) Οι µελέτες για την εφαρµογή σύγχρονων τεχνολογιών, οι
µελέτες σχετικά µε την εγκατάσταση υποδοµών και διαδι-
κασιών και την πιστοποίηση των προϊόντων, οι µελέτες
οργάνωσης, µάρκετινγκ και αγοράς, καθώς και οι µελέτες
επιλεξιµότητας για ενισχύσεις είναι δυνατόν να είναι επιλέξιµες
για ενισχύσεις σε ΜΜΕ. Ωστόσο, το µέτρο δεν εξασφαλίζει
την παροχή των υπηρεσιών αυτών από εξωτερικούς συµβού-
λους ούτε ότι οι εν λόγω µελέτες δεν θα αποτελούν διαρκή ή
περιοδική δραστηριότητα που σχετίζεται µε τη συνήθη
λειτουργία της επιχείρησης.

(54) Η Επιτροπή έχει αµφιβολίες σχετικά µε το συµβιβάσιµο του
καθεστώτος βάσει του ΚΑΚ για τις ΜΜΕ.

Συµβιβάσιµο µε τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές στον αγρο-
τικό τοµέα

(55) Λαµβάνοντας υπόψη τις διαθέσιµες πληροφορίες, δεν µπορεί
να αποκλειστεί ότι ορισµένες δαπάνες που θεωρούνται επιλέ-
ξιµες βάσει του παρόντος µέτρου δεν είναι επιλέξιµες βάσει
των κατευθυντήριων γραµµών στον αγροτικό τοµέα [π.χ. οι
δαπάνες µίσθωσης (leasing) είναι επιλέξιµες µόνον αν υπάρχει
υποχρέωση αγοράς του αγαθού κατά τη λήξη της σύµβασης].
Επιπλέον, η Επιτροπή δεν µπορεί να αποκλείσει ότι διάφορα
σηµεία των κατευθυντήριων γραµµών τηρούνται (π.χ. τα
σηµεία 13-14 για την πιστοποίηση της τεχνικής βοήθειας των
προϊόντων).

(56) Εποµένως, η Επιτροπή έχει σοβαρές σχετικά µε το συµβιβά-
σιµο της ενίσχυσης που χορηγείται στον αγροτικό τοµέα.

(57) Προς διάλυση των αµφιβολιών, οι ελληνικές αρχές θα πρέπει
να ταξινοµήσουν τις επιλέξιµες δαπάνες σύµφωνα µε αυτές
των κατευθυντήριων γραµµών και να αποδείξουν λεπτοµερώς

το συµβιβάσιµο κάθε σηµείου µε τα κριτήρια που ισχύουν για
τις ενισχύσεις που χορηγήθηκαν ή που θα χορηγηθούν.

Συµβιβάσιµο µε τους κανόνες για κρατικές στον τοµέα αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας

(58) Φαίνεται ότι επιχειρήσεις στον τοµέα της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας µπορούν να εντάσσονται στο µέτρο.
Σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές
στον τοµέα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, οι ενισχύσεις
λειτουργίας είναι κατ' αρχήν ασυµβίβαστες µε την κοινή
αγορά και οι επενδυτικές ενισχύσεις είναι συµβατές µε την
κοινή αγορά µόνον εάν χρηµατοδοτούν ορισµένα είδη συγκε-
κριµένων σχεδίων. Η Επιτροπή δεν διαθέτει ενδείξεις ότι τα
υπό εξέταση µέτρα συνάδουν µε τις προϋποθέσεις που
ορίζουν οι εν λόγω κατευθυντήριες γραµµές. Εποµένως, η
Επιτροπή έχει σοβαρές αµφιβολίες σχετικά µε το συµβιβάσιµο
του καθεστώτος µε τους κοινοτικούς κανόνες για κρατικές
στον τοµέα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Συµβιβάσιµο βάσει του άρθρου 87 παράγραφοι 2 και 3 της
συνθήκης ΕΚ

(59) Στη συγκεκριµένη περίπτωση φαίνεται ότι δεν µπορεί να τύχει
εφαρµογής καµία από τις εξαιρέσεις του άρθρου 87 παρά-
γραφος 2 της συνθήκης, δεδοµένου ότι το µέτρο δεν
επιδιώκει κανέναν από τους στόχους που απαριθµούνται στις
διατάξεις αυτές.

(60) Σύµφωνα µε το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) της
συνθήκης ΕΚ, µια ενίσχυση θεωρείται συµβιβάσιµη µε την
κοινή αγορά, όταν αποσκοπεί στην προώθηση της οικονοµικής
ανάπτυξης περιοχών στις οποίες το βιοτικό επίπεδο είναι
ασυνήθως χαµηλό ή στις οποίες επικρατεί σοβαρή υποαπα-
σχόληση. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση του συµβιβάσιµου
σύµφωνα µε το άρθρο αυτό εµπεριέχονται στους ειδικούς
κανόνες που αναλύθηκαν παραπάνω.

(61) Όσον αφορά τις εξαιρέσεις που προβλέπει το άρθρο 87
παράγραφος 3 στοιχείο β) της συνθήκης ΕΚ, οι εν λόγω
ενισχύσεις δεν προορίζονται για την προώθηση σηµαντικών
σχεδίων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ούτε για την άρση
σοβαρής διαταραχής της ελληνικής οικονοµίας ούτε για την
προώθηση του πολιτισµού ή τη διατήρηση της πολιτιστικής
κληρονοµιάς.

(62) Το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο δ) της συνθήκης ΕΚ
αφορά την προώθηση του πολιτισµού και τη διατήρηση της
πολιτιστικής κληρονοµιάς, υπό τον όρο ότι δεν αλλοιώνονται
οι όροι των συναλλαγών και του ανταγωνισµού στην
Κοινότητα σε βαθµό αντίθετο µε το κοινό συµφέρον. Αυτή θα
µπορούσε να είναι η περίπτωση των ενισχύσεων σε µοναστήρια
για την ανέγερση ξενώνων και πολιτιστικών κέντρων καθώς σε
επιχειρήσεις που στεγάζονται σε παραδοσιακά ή διατηρητέα
κτίρια ή που παράγουν παραδοσιακά προϊόντα ή προϊόντα µε
ονοµασία προέλευσης για την επισκευή και αποκατάσταση
των διατηρητέων κτιρίων, για επενδύσεις σε µηχανήµατα
παραδοσιακού τύπου ή για πιστοποίηση παραδοσιακών
προϊόντων ή µεθόδων που θεωρούνται ως φυσική κληρονοµιά.
Ωστόσο, η Επιτροπή δεν διαθέτει στοιχεία σχετικά µε την
έκταση της ενίσχυσης και τις επιπτώσεις της στους όρους των
συναλλαγών.
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(95) Άρθρο 3.1.ξ.i του νόµου 2601/1998.
(96) Άρθρο 3.2 του νόµου 2601/1998.



(63) Τέλος, πρέπει να εξεταστεί κατά πόσον η ενίσχυση πληροί τις
προϋποθέσεις για την εξαίρεση του άρθρου 87 παράγραφος
3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ, που ορίζει ότι µπορεί να
θεωρηθούν συµβατές ενισχύσεις για την προώθηση της
ανάπτυξης ορισµένων οικονοµικών δραστηριοτήτων ή οικονο-
µικών περιοχών, εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους των
συναλλαγών κατά τρόπο που θα αντέκειτο προς το κοινό
συµφέρον. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση του συµβιβάσιµου
δυνάµει της διάταξης αυτής περιέχονται στους σχετικούς
κανόνες που αναλύθηκαν παραπάνω. Κάθε ενίσχυση που δεν
είναι σύµφωνη µε τους όρους των ειδικών αυτών κανόνων
απαιτεί εµπεριστατωµένη αιτιολόγηση, στην οποία δεν
προέβησαν οι ελληνικές αρχές.

Συµπέρασµα

(64) ∆εδοµένου ότι, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που
προβλέπει το άρθρο 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 659/1999
του Συµβουλίου για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρ-
µογής του άρθρου 93 [τώρα 88] της συνθήκης ΕΚ (97), το
µέτρο ενίσχυσης, στο σύνολό του και στα επί µέρους σηµεία
του, δεν φαίνεται να πληροί τις προϋποθέσεις για να υπαχθεί
στις εξαιρέσεις που προβλέπει η συνθήκη, η Επιτροπή έχει
σοβαρές αµφιβολίες για το συµβιβάσιµό του µε την κοινή
αγορά.

4. ∆ΙΑΤΑΓΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

(65) Το παράνοµο µέτρο ενίσχυσης είναι σήµερα σε ισχύ και εφαρ-
µόζεται όσον αφορά τα κέρδη που πραγµατοποιήθηκαν το
2004. Οι τρέχουσες φορολογικές δηλώσεις, καθώς και οι
αποφάσεις των φορολογικών αρχών, βασίζονται σ' αυτό το
ασυµβίβαστο µέτρο ενίσχυσης. Κατά πάσα πιθανότητα θα
υπάρξουν χιλιάδες περιπτώσεις χορήγησης ασυµβίβαστων
ενισχύσεων. Ως εκ τούτου, θα είναι δύσκολο για τις ελληνικές
αρχές να προβούν σε αποτελεσµατική ανάκτηση της
ενίσχυσης, εφόσον η Επιτροπή αποφασίσει την έκδοση
εντολής ανάκτησης µε οριστική αρνητική απόφαση.

(66) Με επιστολή της 13ης Ιουλίου 2005, η Επιτροπή πρότεινε
στις ελληνικές αρχές να αναστείλουν τη χορήγηση αυτής της
παράνοµης ενίσχυσης µε δική τους πρωτοβουλία και τις
κάλεσε να της υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους ενόψει της
έκδοσης απόφασης µε εντολή αναστολής σύµφωνα µε το
άρθρο 11 παράγραφος 1 του διαδικαστικού κανονισµού (98).

(67) Στην απάντησή τους οι ελληνικές αρχές πρότειναν την
επίσηµη κατάργηση του νόµου όσον αφορά τα εισοδήµατα
που προέκυψαν από την 1η Ιανουαρίου 2005 και µετά,
καθώς και τα κέρδη που προκύπτουν από ισολογισµούς που
έκλεισαν την ίδια ηµεροµηνία. Με τον τρόπο αυτό επιβεβαιώ-
νεται η υποστηριζόµενη θέση, δεδοµένου ότι συνεχίζεται η
εφαρµογή του µέτρου για τα εισοδήµατα που προέκυψαν το
2003 και το 2004. Η πρόταση των ελληνικών αρχών είναι
ανεπαρκής, δεδοµένου ότι δεν αποκλείει στην πράξη τη
χορήγηση της παράνοµης ενίσχυσης στη διάρκεια του 2005.

(68) ∆εδοµένου ότι η Ελλάδα, µε τη συνεχή χρήση του µέτρου,
αυξάνει τη στρέβλωση του ανταγωνισµού στην εσωτερική
αγορά, η χορήγηση της ενίσχυσης πρέπει να ανασταλεί.

5. ΑΠΟΦΑΣΗ

Με βάση τις παραπάνω εκτιµήσεις, η Επιτροπή, ενεργώντας
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 88 παράγραφος 2 της
συνθήκης ΕΚ, ζητά από την Ελλάδα να υποβάλει τις παρατηρήσεις
της και κάθε άλλη πληροφορία που µπορεί να συµβάλει στην αξιο-
λόγηση του µέτρου, µέσα σε ένα µήνα από την ηµεροµηνία παρα-
λαβής της παρούσας επιστολής. Θα πρέπει ιδίως να γνωστο-
ποιηθούν τα ακόλουθα:

— όλη την παράγωγη νοµοθεσία που αναφέρεται στο άρθρο 3 του
νόµου 2601/1998 ή που θεσπίσθηκε µε βάση αυτό, η οποία
είναι σχετική για να καθοριστούν οι επιλέξιµοι τοµείς ή τα
επιλέξιµα σχέδια του καθεστώτος,

— ελλείψει παράγωγης νοµοθεσίας του άρθρου 3 του νόµου
2601/1998, εάν το παρόν µέτρο εφαρµόζεται στους σχετικούς
τοµείς ή σχέδια,

— εάν οφείλονται τόκοι επί των ποσών που δεν διατέθηκαν για
επιλέξιµες δαπάνες και που θα φορολογηθούν αργότερα.

— κατάλογο όλων των δικαιούχων, τα ποσά ενίσχυσης που έλαβαν
και το είδος του σχεδίου για το οποία χορηγήθηκε ενίσχυση.

Η Επιτροπή παρακαλεί τις αρχές σας να κοινοποιήσουν αµέσως
αντίγραφο της παρούσας επιστολής στους δυνητικούς δικαιούχους
της ενίσχυσης.

Η Επιτροπή ζητά από την Ελλάδα, σύµφωνα µε το άρθρο 11
παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του
Συµβουλίου, να αναστείλει τη χορήγηση τυχόν ενισχύσεων βάσει
του άρθρου 2 του νόµου 3220/2004 µέχρις ότου η Επιτροπή
εκδώσει οριστική απόφαση για το συµβιβάσιµο της ενίσχυσης µε
την κοινή αγορά.

Η Επιτροπή θα ήθελε να υπενθυµίσει στην Ελλάδα ότι το άρθρο 88
παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα και
να επιστήσει την προσοχή σας στο άρθρο 14 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 659/1999 του Συµβουλίου, που προβλέπει ότι κάθε
παράνοµη ενίσχυση µπορεί να ανακτηθεί από τον αποδέκτη.

Η Επιτροπή προειδοποιεί την Ελλάδα ότι θα ενηµερώσει τους ενδια-
φερόµενους µε δηµοσίευση της παρούσας επιστολής και περιε-
κτικής περίληψής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Θα ενηµερώσει επίσης τους ενδιαφερόµενους στις χώρες
της ΕΖΕΣ που έχουν υπογράψει τη συµφωνία ΕΟΧ, µε δηµοσίευση
ανακοίνωσης στο συµπλήρωµα για τον ΕΟΧ της Επίσηµης
Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ενηµερώσει την Εποπ-
τεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ µε αποστολή αντιγράφου της παρούσας
επιστολής. Όλοι οι εν λόγω ενδιαφερόµενοι θα κληθούν να υποβά-
λουν τις παρατηρήσεις τους µέσα σε ένα µηνα από την ηµεροµηνία
της δηµοσίευσης.”
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