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ΜΕΡΟΣ A ΄
ΕΤΗΣΙΑ EΚΘΕΣΗ

ΓραφεΙο εφορου ελεΓχου ΚρατΙΚΩν ενΙσχυσεΩν

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Το ενωσιακό δίκαιο των κρατικών ενισχύσεων θέτει όρους και προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα κράτη
μέλη δύνανται να ενισχύσουν οικονομικά τις επιχειρήσεις ή κλάδους επιχειρήσεων κατά τρόπον
όμως ώστε να μην αποδίδεται σ’ αυτές αθέμιτο οικονομικό πλεονέκτημα έναντι των ευρωπαίων
ανταγωνιστών τους. Ως εκ τούτου, κρίνω χρήσιμη την υπόμνηση των δυσχερειών που επηρεάζουν
την ορθολογικότητα και την αποτελεσματικότητα της πολιτικής χορήγησης των κρατικών ενισχύσεων στην Κύπρο με την προσδοκία για αλλαγή της φιλοσοφίας που ακολουθείται στη χορήγηση
κρατικών ενισχύσεων.
Οι κανόνες των κρατικών ενισχύσεων παρέχουν αρκετές δυνατότητες άσκησης πολιτικής για παραχώρηση ενισχύσεων από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «η ΕΕ») και συνεπώς είναι
προς όφελος του κάθε κράτους μέλους να εναρμονιστεί με την ίδια τη λογική χορήγησης κρατικών
ενισχύσεων που επιβάλλει η ύπαρξη της εσωτερικής αγοράς και το ενωσιάκο δίκαιο και να αξιοποιήσει τις υπάρχουσες δυνατότητες που προσφέρονται.
Οι κανόνες των κρατικών ενισχύσεων, οι οποίοι εδράζονται στην ίδια τη Συνθήκη για τη Λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «η ΣΛΕΕ») και εξειδικεύονται σε νομοθετικά κείμενα που έχουν
θεσπίσει τα όργανα της ΕΕ δεν παραμένουν στατικοί αλλά τροποποιούνται διαρκώς, με βάση την
πολιτική της ΕΕ, τη γενικότερη οικονομική κατάσταση αλλά και την εξέλιξη της εσωτερικής αγοράς,
η οποία θα πρέπει να προστατεύεται από μέτρα κρατικής ενίσχυσης που υπονομεύουν την ομαλή
λειτουργία της.
Ριζική τροποποίηση του ενωσιακού δικαίου για τις κρατικές ενισχύσεις συντελείται από το 2013 και
εντεύθεν και αποσκοπεί:
α) Στην ενδυνάμωση της εσωτερικής αγοράς και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.
β) Στη διεύρυνση του πεδίου αρμοδιότητας των κρατών μελών και στην εστίαση της Επιτροπής
στην εφαρμογή της νομοθεσίας για τις κρατικές ενισχύσεις στις υποθέσεις ενισχύσεων με τον
μεγαλύτερο αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά.
γ) Στην απλούστευση των κανόνων και την ταχύτερη λήψη αποφάσεων.
Στο πλαίσιο της πολιτικής εκσυγχρονισμού των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις η Επιτροπή
εξέδωσε, με βάση το άρθρο 108(4) της ΣΛΕΕ, τους λεγόμενους «Απαλλακτικούς» Κανονισμούς, οι
οποίοι θέτουν όρους και προϋποθέσεις, η πλήρωση των οποίων επιτρέπει στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ορισμένες κατηγορίες ενισχύσεων. Με βάση τους περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων
Νόμους του 2001 έως 2009 (εφεξής «ο Νόμος»), η αρμοδιότητα αξιολόγησης και έγκρισης αυτών
των κατηγοριών ενισχύσεων ασκείται από τον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων (εφεξής «ο
Έφορος»). Όσα μέτρα δεν μπορούν να υπαχθούν στους απαλλακτικούς κανονισμούς κοινοποιούνται στην Επιτροπή για αξιολόγηση και έγκριση.
Πέραν των Απαλλακτικών Κανονισμών, το άλλο βασικό πλαίσιο κανόνων που επιτρέπει την εφαρμογή ενισχύσεων χωρίς την έγκριση της Επιτροπής είναι το πλαίσιο για τις Ενισχύσεις Ήσσονος
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Σημασίας (de minimis). Ως «Ήσσονος Σημασίας» ορίζονται οι ενισχύσεις που δεν υπερβαίνουν ένα
καθορισμένο ανώτατο όριο ποσού, κάτω από το οποίο θεωρείται ότι δεν εφαρμόζεται το Άρθρο 107
(1) της ΣΛΕΕ επειδή, λόγω του ύψους τους, θεωρείται ότι δεν έχουν αισθητές επιπτώσεις στις
συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών. Συνεπώς, ως προς τις ενισχύσεις αυτές δεν εφαρμόζονται οι
κανόνες συμβατότητας των κρατικών ενισχύσεων και μπορούν να χορηγούνται για οποιοδήποτε
σκοπό εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, όπως οι εξαγωγικές ενισχύσεις. Η δυνατότητα αυτή αξιοποιείται από πολλά κράτη μέλη της ΕΕ ως διέξοδος, ήτοι ως έσχατη επιλογή, όπου δηλαδή το κράτος προτίθεται να χορηγήσει ενισχύσεις, οι οποίες δε δύνανται να υπαχθούν στις συμβιβάσιμες κρατικές
ενισχύσεις.
Για την τήρηση των ως άνω ορίων, η Κυπριακή Δημοκρατία εφαρμόζει, σύμφωνα με τους περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμούς του 2009 και 2012, την
υποχρεωτική υποβολή γραπτής δήλωσης από τις δικαιούχους επιχειρήσεις, στην οποία αναγράφονται όλες οι ενισχύσεις που αυτές λαμβάνουν ανά κυλιόμενη τριετία. Η εν λόγω μέθοδος ελέγχου
έχει αποδειχθεί στην πράξη αναποτελεσματική καθώς η τήρηση της νομιμότητας επαφίεται καθαρά
στις ίδιες τις επιχειρήσεις και όχι στις Αρμόδιες Αρχές, οι οποίες, λόγω της απουσίας κεντρικού μητρώου ενισχύσεων ή ενός συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ τους, δεν είναι σε θέση να
ελέγξουν την ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις. Παρόλο που είναι αδύνατον να υπάρξουν συγκεκριμένα στοιχεία, είναι προφανές ότι υπάρχουν πολλά φαινόμενα λήψης
ενισχύσεων de minimis από επιχειρήσεις καθ’ υπέρβαση των προβλεπόμενων ορίων. Η υπέρβαση
του ορίου καθιστά αυτόματα παράνομες τις ενισχύσεις αυτές, οι οποίες θα πρέπει υπό κανονικές
συνθήκες να ανακτώνται.
Στην Κύπρο, οι ενισχύσεις de minimis έχουν καταστεί το κατ’ εξοχήν εργαλείο άσκησης πολιτικής
κρατικών ενισχύσεων ανεξαρτήτως του εάν οι ενισχύσεις αυτές θα μπορούσαν να χορηγηθούν ως
κρατικές ενισχύσεις συμβατές με τους λοιπούς κανόνες κατόπιν έγκρισής τους είτε από τον Έφορο
είτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ενισχύσεις de minimis δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση με
βάση το άρθρο 107 (1) της ΣΛΕΕ και ως εκ τούτου το ενωσιακό κεκτημένο δεν απαιτεί να πληρούν
τις γενικές αρχές συμβατότητας, οι οποίες είναι οι ακόλουθες:
α) Να συμβάλλουν στην επίτευξη ενός στόχου κοινού ενδιαφέροντος.
β) Να στοχεύουν σε καταστάσεις όπου οι ενισχύσεις μπορούν να επιφέρουν ουσιαστική βελτίωση,
την οποία δεν δύναται να επιτύχει η αγορά από μόνη της (ανάγκη κρατικής παρέμβασης).
γ) Να αποτελούν κατάλληλο μέσο πολιτικής για την επίτευξη του στόχου κοινού ενδιαφέροντος.
δ) Να λειτουργούν ως κίνητρο για τις επωφελούμενες επιχειρήσεις (οι επιχειρήσεις να αναπτύσσουν πρόσθετες δραστηριότητες, τις οποίες δεν θα ανέπτυσσαν χωρίς την ενίσχυση ή θα ανέπτυσσαν σε μικρό βαθμό ή με διαφορετικό τρόπο).
ε) Να περιορίζεται το ποσό της ενίσχυσης στο ελάχιστο ποσό που απαιτείται (αναλογικότητα της
ενίσχυσης).
στ) Να μην νοθεύουν υπερβολικά τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά της ΕΕ.
Οι ενισχύσεις de minimis χορηγούνται στη χώρα μας χωρίς να εξυπηρετείται σκοπός κοινού ενδιαφέροντος, για την ικανοποίηση αιτημάτων από ή εκ μέρους ενδιαφερομένων. Επίσης, λόγω της ανυπαρξίας προϋποθέσεων στη χορήγηση ενισχύσεων de minimis, με εξαίρεση τις προϋποθέσεις που

10

ΓραφεΙο εφορου ελεΓχου ΚρατΙΚΩν ενΙσχυσεΩν

αφορούν στο σωρευτικό όριο, οι Αρμόδιες Αρχές προτιμούν τον κανόνα de minimis ως μέσο για
την ελάττωση του διοικητικού φόρτου στη διεκπεραίωση αιτημάτων ενίσχυσης, παρότι, κατά τη
γνώμη μου, κάτι τέτοιο θα πρέπει να είναι εκτός των στόχων των ενισχύσεων de minimis. Οι ενισχύσεις de minimis, λόγω του σωρευτικού ορίου, θα πρέπει να αποτελούν την έσχατη επιλογή, ήτοι
κάλυψη επείγουσας φύσης αναγκών χρηματοδότησης επιχειρήσεων με κρατικούς πόρους.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η Κύπρος είναι η προτελευταία χώρα της ΕΕ στην χρήση του κυριότερου
«Απαλλακτικού Κανονισμού», ήτοι του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 651/2014, που καθορίζει τις κατηγορίες
των συμβατών κρατικών ενισχύσεων που απαλλάσσονται από την εκ των προτέρων κοινοποίησή
τους στην Επιτροπή και μπορούν να εφαρμοσθούν άμεσα από τα κράτη. Συγκεκριμένα, ο μέσος
όρος χρήσης του εν λόγω Απαλλακτικού Κανονισμού στην ΕΕ είναι γύρω στο 96% των μέτρων ενισχύσεων με συνεχή αυξητική τάση ενώ στην Κύπρο κυμαίνεται γύρω στο 45%. Ο στόχος της ΕΕ είναι
η ολοένα μεγαλύτερη χρήση των Απαλλακτικών Κανονισμών.
Ο Απαλλακτικός Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 651/2014 έχει ως κύριο χαρακτηριστικό τη διεύρυνση των
κατηγοριών ενισχύσεων που μπορούν να εγκρίνονται σε επίπεδο κράτους μέλους. Η Επιτροπή στήριξε τη ρύθμιση αυτή στην εμπειρία που αποκτήθηκε από τα κράτη μέλη στην εφαρμογή των
κανόνων των κρατικών ενισχύσεων καθώς και στην ταχύτερη εφαρμογή των μέτρων ενισχύσεων
που θα συνεπάγεται η έγκρισή τους σε εθνικό επίπεδο. Στόχος της Επιτροπής είναι η εφεξής επικέντρωσή της στην αξιολόγηση των ενισχύσεων που θα έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.
Σύμφωνα με το δελτίο τύπου που εξέδωσε η Επιτροπή στις 24 Ιανουαρίου 2019, ο Πίνακας Αποτελεσμάτων για τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν το 2018 καταδεικνύει ότι πάνω από το 96%
των μέτρων ενίσχυσης που εφαρμόστηκαν το 2018 ενέπιπταν στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό
(ΕΕ) αρ. 651/2014 και μπορούσαν να εφαρμοστούν χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση στην Επιτροπή,
εξυπηρετώντας χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες τις επιχειρήσεις και τις περιφέρειες.
Σύμφωνα με τον Πίνακα, οι δαπάνες σε μέτρα ενίσχυσης που καλύπτονταν από τον Απαλλακτικό
Κανονισμό το 2017 έφτασαν περίπου τα €41,7 δις., μια αύξηση της τάξης των €7,8 δις σε σύγκριση
με το 2016.
Σημειώνεται ότι ο Πίνακας ετοιμάστηκε στη βάση των εκθέσεων δαπανών που υπέβαλαν τα κράτη
μέλη στην Επιτροπή και καλύπτει όλες τις υφιστάμενες ενισχύσεις εκτός από τις ενισχύσεις σε σιδηροδρομικές μεταφορές και σε υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος.
Σύμφωνα με την Ευρωπαία Επίτροπο Ανταγωνισμού Margrette Vestager ο εκσυγχρονισμός των
κανόνων των κρατικών ενισχύσεων βοήθησε στην μείωση της γραφειοκρατίας, στην ταχύτερη
κατανομή των πόρων και στην επίτευξη στόχων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Επίσης
επέτρεψε στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν με ταχύτητα μέτρα ενίσχυσης επιτρέποντας έτσι τις επενδύσεις, την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Πίνακα:

•
•

Ο μέσος χρόνος για την εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης μειώθηκε από 3,3 μήνες που ήταν πριν
την εισαγωγή του πλαισίου εκσυγχρονισμού σε 2,8 μήνες την περίοδο 2016-2017, μια μείωση
της τάξης του 15%.
Το νέο κανονιστικό πλαίσιο επέτρεψε στην Επιτροπή να επικεντρώσει την προσοχή της στα
μέτρα εκείνα που έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό, σε
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συνέπεια με την προσέγγιση της Επιτροπής «big on big things and small on small things». Στο
δελτίο διευκρινίζεται επίσης ότι το 2017, ο μέσος ετήσιος προϋπολογισμός για μέτρα που
εφαρμόστηκαν κατόπιν κοινοποίησης στην Επιτροπή ήταν συνολικά περίπου € 230 εκ.,
σημειώνοντας αύξηση κατά 18% περίπου σε σύγκριση με το 2015 και 126% σε σύγκριση με
το 2013.

•

•

Το 2017, το 94% των ενισχύσεων που δόθηκαν συνολικά εξυπηρετούσε οριζόντιους στόχους
κοινού ενδιαφέροντος όπως η προστασία του περιβάλλοντος , η έρευνα, η ανάπτυξη και η
καινοτομία και η ανάπτυξη των περιφερειών. Συγκεκριμένα γύρω στο 53% των ενισχύσεων
που δόθηκαν το 2017 αφορούσαν μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας. Αντίθετα οι ενισχύσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα μειώθηκαν και
περιορίστηκαν κυρίως σε υποθέσεις ανακεφαλαιοποίησης.
Ο εκσυγχρονισμός των κανόνων συνέβαλε στην ενίσχυση της διαφάνειας στη χορήγηση
κρατικών ενισχύσεων μέσω της θεσμοθέτησης της υποχρέωσης κάθε κράτους μέλους να
δημοσιεύει κάθε ενίσχυση σε μεμονωμένη επιχείρηση που ξεπερνά τις €500.000 στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα της Επιτροπής (Transparency Award Module). Από την
1/7/2016 μέχρι σήμερα έχουν δημοσιευτεί στο σχετικό ηλεκτρονικό σύστημα 45.000 τέτοιες
ενισχύσεις από 25 κράτη μέλη.

Στο πλαίσιο αυτό, για να εγκριθεί η χορήγηση μιας ενίσχυσης με βάση τον Απαλλακτικό Κανονισμό
(ΕΕ) αρ. 651/2014, η ενίσχυση θα πρέπει να εκπληρώνει όλους τους όρους και προϋποθέσεις που
προνοεί ο Κανονισμός αυτός για την εν λόγω ενίσχυση. Παρέκκλιση από τις εν λόγω πρόνοιες καθιστά αυτόματα την ενίσχυση μη συμβιβάσιμη με τον Απαλλακτικό Κανονισμό με μόνη δυνατότητα
έγκρισής της την κοινοποίησή της στην Επιτροπή, με βάση το άρθρο 108 (3) της ΣΛΕΕ, η οποία,
ωστόσο, αξιολογεί τη συμβατότητα της ενίσχυσης.
Η αυτόματη χρήση, συνεπώς, των Απαλλακτικών Κανονισμών εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον,
αφού εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα των μέτρων ενισχύσεων και συντελεί στην καταπολέμηση της κρατικής σπατάλης. Ως εκ τούτου, φρονώ ότι οι Αρμόδιες Αρχές κατά την χάραξη της πολιτικής τους θα πρέπει να εξαντλούν τα περιθώρια εφαρμογής μέτρων ενισχύσεων που προσφέρουν
οι Απαλλακτικοί Κανονισμοί και να χρησιμοποιούν τις ενισχύσεις de minimis μόνο σε περιπτώσεις
ενισχύσεων που από τη φύση τους δεν μπορούν να κηρυχτούν ως συμβατές με την εσωτερική
αγορά.
Σημειώνεται ότι έχουν ήδη γίνει όλες οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την εισαγωγή του ηλεκτρονικού Κεντρικού Συστήματος Μητρώων Κρατικών Ενισχύσεων και Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας μέσω του οποίου θα ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος της χορήγησης κρατικών ενισχύσεων.
Το Γραφείο σε συνεργασία με το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής αφού πρώτα ενημέρωσε όλες τις
αρμόδιες αρχές για την ανάγκη εισαγωγής του εν λόγω συστήματος και τον γενικό σχεδιασμό του,
ακολούθως πραγματοποίησε σειρά κατ’ ιδίαν συναντήσεων με κάθε αρχή χωριστά προκειμένου να
έχει τις παρατηρήσεις της, οι οποίες λήφθηκαν υπόψη κατά την ετοιμασία των εγγράφων του διαγωνισμού του έργου. Το έργο προκηρύχθηκε την 1/2/2019 και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή
εντός του 2020.

Θεοφάνης Θεοφάνους
Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων
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2. ΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

2.1 Η πολιτική της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις
Η πολιτική ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την εύρυθμη
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της Ένωσης. Η πολιτική αυτή βασίζεται στην αρχή της οικονομίας
της ανοικτής αγοράς με συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού που σκοπό έχει την αποτελεσματικότερη και ομαλότερη λειτουργία των αγορών και την εξασφάλιση ισότιμων και δίκαιων όρων ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην EE, προς όφελος των καταναλωτών
και της ευρωπαϊκής οικονομίας στο σύνολό της.
Ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων συνιστά σημαντικό πυλώνα της πολιτικής ανταγωνισμού της EE,
καθότι, μέσω της υποχρεωτικής εφαρμογής κανόνων χορήγησης κρατικών ενισχύσεων, κοινών για
το σύνολο των κρατών της Ένωσης, προστατεύεται, κατά το δυνατόν, ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ
των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Ο έλεγχος αυτός εδράζεται στα Άρθρα 107 έως 109 της Συνθήκης
για την Λειτουργία της ΕΕ (εφεξής η «ΣΛΕΕ»).
Ειδικότερα το Άρθρο 107 παρ.1 της ΣΛΕΕ προβλέπει ότι «ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή από τα κράτη ή με κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον
ανταγωνισμό δια της ευνοϊκής μεταχειρίσεως ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής, είναι ασυμβίβαστες με την κοινή αγορά, κατά το μέτρο που επηρεάζουν τις μεταξύ των κρατών μελών συναλλαγές, εκτός αν η παρούσα Συνθήκη ορίζει άλλως».
Η έννοια της ενίσχυσης είναι πολύ ευρύτερη από την έννοια της επιχορήγησης ή της επιδότησης, καθότι δεν περιλαμβάνει μόνο τις θετικές παροχές αλλά και κάθε είδους παρέμβαση, η οποία, μέσω
κρατικών πόρων, μειώνει τις συνήθεις επιβαρύνσεις των επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο αυτό θεωρούνται ή ενδέχεται να θεωρηθούν ως κρατικές ενισχύσεις:

• οι επιχορηγήσεις
• οι κάθε είδους φορολογικές και ασφαλιστικές απαλλαγές και ελαφρύνσεις
• οι επιδοτήσεις επιτοκίων
• η παροχή αγαθών/υπηρεσιών από το κράτος σε επιχειρήσεις με ευνοϊκούς όρους
• οι κρατικές εισφορές/συμμετοχές στο κεφάλαιο επιχειρήσεων
• οι κρατικές εγγυήσεις δανείων ή πιστώσεων
• η πώληση δημόσιας περιουσίας με ευνοϊκούς όρους
• οι ιδιωτικοποιήσεις με ευνοϊκούς όρους για τον αγοραστή
Στόχος της ΕΕ (εφεξής η «ΕΕ»), μέσω του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων, είναι η αποτροπή της
υπέρμετρης παροχής οικονομικών πλεονεκτημάτων σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις επιτρέποντας
αυτού του είδους τις κρατικές παρεμβάσεις μόνο εκεί όπου τα οφέλη για το δημόσιο συμφέρον αντισταθμίζουν τις τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό. Κατ’ επέκταση, μέσω της ορθολογι-
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κής χρήσης του εργαλείου των κρατικών ενισχύσεων μπορούν να καταπολεμηθούν οι ανεπάρκειες
της ελεύθερης αγοράς και να στηριχτούν οι παραγωγικές διαδικασίες, οι οποίες σκοπό έχουν την
κάλυψη σύγχρονων αναγκών σε ευρύτερα πληθυσμιακά στρώματα και την υποστήριξη νέων προοδευτικά εξελισσόμενων οικονομικών κλάδων, που εξυπηρετούν το κοινό συμφέρον των ευρωπαίων πολιτών (π.χ. ενεργειακή πολιτική, περιβάλλον, απασχόληση, περιφερειακή ανάπτυξη,
προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης κ.α).

2.2 Το σύστημα ελέγχου κρατικών ενισχύσεων
Πρωταρχικό ρόλο στον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων κατέχει η Επιτροπή. Γι’ αυτό και για σκοπούς
αποτελεσματικού ελέγχου η παράγραφος 3 του Άρθρου 108 της ΣΛΕΕ προβλέπει ότι κατ’ αρχήν κάθε
νέα ενίσχυση ή καθεστώς ενισχύσεων πρέπει να κοινοποιείται στην Επιτροπή και να εγκρίνεται από
αυτήν προτού τεθεί σε εφαρμογή.
Συνεπώς νόμιμη θεωρείται η ενίσχυση μόνον όταν έχει εγκριθεί από την Επιτροπή κατόπιν επίσημης
κοινοποίησης από το κράτος μέλος, εκτός εάν ανήκει σε κατηγορία ενισχύσεων που απαλλάσσεται
από την κοινοποίηση και μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή άμεσα από τα κράτη μέλη. Συμβατή θεωρείται η ενίσχυση, όταν πληροί τους όρους της συμβατότητας, όπως αυτοί καθορίζονται από τα διάφορα νομοθετήματα της Επιτροπής (Κατευθυντήριες Γραμμές, Κανονισμοί, Πλαίσια κ.α). Ορισμένα
εκ των εν λόγω νομοθετημάτων καλύπτουν τις ενισχύσεις που υπόκεινται στην υποχρέωση κοινοποίησης στην Επιτροπή ενώ άλλα θέτουν τους όρους απαλλαγής ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων από την κοινοποίησή τους. Εξυπακούεται ότι για τις ενισχύσεις που υποχρεωτικά κοινοποιούνται στην Επιτροπή, η κήρυξη της συμβατότητάς τους γίνεται αποκλειστικά από την ίδια.
Για λόγους νομικής ασφάλειας και διαφάνειας του συστήματος ελέγχου, η ΕΕ θέσπισε τον Κανονισμό
2015/1589 του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2015 (εφεξής ο «Κανονισμός 2015/1589»), ο οποίος
καθορίζει τους κανόνες εφαρμογής του άρθρου 108 της ΣΛΕΕ και τον Κανονισμό 794/2004, ο οποίος
τροποποιήθηκε πρόσφατα από τον Κανονισμό 2015/2282, που περιέχει λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με τη μορφή, το περιεχόμενο και τις λοιπές λεπτομέρειες των κοινοποιήσεων και των ετήσιων
εκθέσεων.

2.3 Το ενωσιακό νομοθετικό πλαίσιο που απαλλάσσει από την υποχρέωση
κοινοποίησης
Για ορισμένες κατηγορίες ενισχύσεων η Επιτροπή, με εξουσιοδότηση του Συμβουλίου (άρθρο 109
της ΣΛΕΕ), έχει θεσπίσει ειδικούς κανόνες απαλλαγής κατά κατηγορία, για ορισμένες οριζόντιες ενισχύσεις υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της έρευνας και της ανάπτυξης, της προστασίας του
περιβάλλοντος, της απασχόλησης και της κατάρτισης κ.α., οι οποίοι επιτρέπουν τη χορήγηση ενισχύσεων, σχετικά χαμηλού ύψους, χωρίς την προηγούμενη κοινοποίηση προς την ίδια για έγκριση,
υπό την προϋπόθεση όμως της τήρησης των όρων συμβατότητας.
Τα βασικότερα κείμενα που καθορίζουν τις κατηγορίες συμβατών κρατικών ενισχύσεων με την εσωτερική αγορά, χωρίς να χρειάζεται η προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής για την εφαρμογή τους,
είναι τα ακόλουθα:
α) Κανονισμός (ΕE) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 σχετικά με την εφαρμογή των Άρθρων 107 και 108 της ΣΛΕΕ για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων
ως συμβατών με την εσωτερική αγορά (Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής κατά Κατηγορία).
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Αποτελεί πολύ σημαντική εξέλιξη στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων και τέθηκε σε ισχύ την
1.7.2014. Η βασική διαφορά του σε σχέση με τον αντίστοιχό του Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της
Επιτροπής, τον οποίο αντικατέστησε, έγκειται στη διεύρυνση των κατηγοριών ενισχύσεων, οι οποίες
εγκρίνονται σε εθνικό επίπεδο, με την προσθήκη νέων κατηγοριών ενισχύσεων, την αύξηση των
ορίων προϋπολογισμού των μέτρων κρατικών ενισχύσεων ανά κατηγορία, πέραν των οποίων αυτά
θα πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή για έγκριση καθώς και την προσθήκη νέων κατηγοριών
επιλέξιμων δαπανών για αρκετές από τις εν λόγω κατηγορίες ενισχύσεων. Έτσι, στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού του κανονιστικού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις, η Επιτροπή επικεντρώνεται πλέον
στις ενισχύσεις με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά, με αποτέλεσμα να διευρύνεται το πεδίο των ενισχύσεων που αξιολογούνται και εγκρίνονται σε εθνικό επίπεδο.
Συνολικά ο Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής κατά Κατηγορία (εφεξής ο «ΓΚΑΚ») καλύπτει σε 13 Τμήματά του ένα μεγάλο αριθμό κατηγοριών ενισχύσεων, των οποίων η συμβολή, σε τομείς όπως η
ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα, η απασχόληση και η καινοτομία κρίνεται σημαντική. Αναφέρονται
ενδεικτικά οι επενδυτικές ενισχύσεις, οι ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη και καινοτομία, οι ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση και οι ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, οι
οποίες, κατά κύριο λόγο, αφορούν στον τομέα της ενέργειας. Ο ΓΚΑΚ, μεταξύ άλλων, επιτρέπει στα
κράτη μέλη να υποστηρίξουν ΜΜΕ στα διάφορα στάδια της ανάπτυξής τους όπως π.χ. χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου, ενισχύσεις εκκίνησης για νεοσύστατες επιχειρήσεις κ.α. Σημειώνεται ότι οι κατηγορίες ενισχύσεων που καλύπτονται από τον ΓΚΑΚ, μπορούν να χορηγούνται βασικά
σε ΜΜΕ και σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις με χαμηλότερη όμως ένταση
ενίσχυσης από αυτήν που επιτρέπεται για τις ΜΜΕ.
Σημειώνεται ότι η Επιτροπή με τον Κανονισμό 651/2014 διεύρυνε τις κατηγορίες ενισχύσεων που
απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης στην Επιτροπή έχοντας ως στόχο την ευρεία αξιοποίησή του από τα κράτη μέλη. Όπως διατυπώνεται στο δελτίο τύπου της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της 11ης Νοεμβρίου 2014, στο μέλλον τα τρία τέταρτα των σημερινών μέτρων κρατικής
ενίσχυσης και περίπου τα δύο τρίτα των ποσών της ενίσχυσης θα μπορούσαν να καλυφθούν από τον
νέο ΓΚΑΚ. Το ποσοστό αυτό θα μπορούσε να αυξηθεί στο 90% του συνόλου των μέτρων ενίσχυσης,
εφόσον τα κράτη μέλη χρησιμοποιήσουν το ΓΚΑΚ ευρέως. Αυτό σημαίνει ότι μόνο υποθέσεις με τις
μεγαλύτερες δυνατότητες νόθευσης του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά θα κοινοποιούνται εκ
των προτέρων στην Επιτροπή για αξιολόγηση.
Σημειώνεται περαιτέρω ότι ο ΓΚΑΚ τροποποιήθηκε πρόσφατα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1084 της
Επιτροπής της 14ης Ιουνίου 2017, με τον οπoίον προστέθηκαν δύο νέες κατηγορίες ενιχύσεων που
απαλλάσσονται της υποχρέωσης κοινοποίησης στην Επιτροπή, οι επενδυτικές ενισχύσεις και ενισχύσεις λειτουργίας σε περιφερειακούς αερολιμένες με ετήσια επεμβατική κίνηση μέχρι 3 εκ. επιβάτες, και οι επενδυτικές ενιχύσεις σε λιμένες για την κατασκευή, αντικατάσταση ή αναβάθμιση
λιμενικών υποδομών και υποδομών προσπέλασης και βυθοκόρησης. Επιπρόσθετα, με τον εν λόγω
τροποποιητικό κανονισμό αυξήθηκαν τα όρια κοινοποίησης αναφορικά με υφιστάμενες κατηγορίες
ενισχύσεων και συγκεκριμένα για τις επενδυτικές ενισχύσεις για τον πολιτισμό και τη διατήρηση της
κληρονομιάς και για τις επενδυτικές ενισχύσεις σε αθλητικές και πολυλειτουργικές ψυχαγωγικές υποδομές.
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β) Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στον γεωργικό και τον δασικό τομέα και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της
ΣΛΕΕ και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006 της Επιτροπής.
Το νομοθετικό αυτό κείμενο κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων
στον γεωργικό και δασικό τομέα. Αφορά σε κατηγορίες ενισχύσεων, οι οποίες εγκρίνονται σε εθνικό
επίπεδο κάτ’ ανάλογο τρόπο με τον ΓΚΑΚ.
γ) Ο Κανονισμός (EE) αριθ. 1388/2014 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2014 για την κήρυξη
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συμβατών
με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
δ) Απόφαση της Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 2011 για την εφαρμογή του άρθρου 106,
παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ στις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή
δημόσιας υπηρεσίας που χορηγούνται σε ορισμένες επιχειρήσεις επιφορτισμένες με τη
διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος (2012/21/ΕΕ).
Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος (εφεξής «ΥΓΟΣ») αποτελούν ειδική περίπτωση
άσκησης οικονομικής δραστηριότητας, που συνίσταται στην εκτέλεση παροχής μιας συγκεκριμένης ΥΓΟΣ προς το κοινωνικό σύνολο ή προς τμήματά του.
ε) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης
Οκτωβρίου 2007 για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές.
Ο Κανονισμός αυτός αναφέρεται στις κρατικές ενισχύσεις που χορηγεί το κράτος προς συγκεκριμένες επιχειρήσεις με σκοπό την παροχή δημόσιας υπηρεσίας στον τομέα των σιδηροδρομικών και
οδικών μεταφορών.
στ) Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis)
Οι εν λόγω ενισχύσεις καλούνται ενισχύσεις ήσσονος σημασίας επειδή, λόγω του ύψους τους, θεωρείται ότι δεν επηρεάζουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και ως εκ τούτου δεν αποτελούν κρατική
ενίσχυση, με βάση το Άρθρο 107, παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. Εγκρίνονται από τα κράτη μέλη και μπορούν να χορηγηθούν ακόμα και σε προβληματικές επιχειρήσεις, για οποιοδήποτε σκοπό, πλην
καθορισμένων εξαιρέσεων. Προϋπόθεση για τη χορήγησή τους είναι το σύνολο των ενισχύσεων ανά
επιχείρηση να μην ξεπερνά το καθορισμένο όριο, όπως αυτό ορίζεται στον σχετικό Κανονισμό, για
τρία οικονομικά έτη σε κυλιόμενη βάση. Στους τομείς της γεωργίας και αλιείας υφίσταται επιπρόσθετα εθνικό ανώτατο σωρευτικό όριο ανά κράτος μέλος, για περίοδο τριών οικονομικών ετών, το
οποίο ανέρχεται σε €7,06 εκ. για την γεωργία και €1,09 εκ. για την αλιεία.
H Επιτροπή με εξουσιοδότηση του Συμβουλίου έχει θεσπίσει τους εξής κανονισμούς:
(i) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με
την εφαρμογή των Άρθρων 107 και 108 της ΣΛΕΕ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. Με
βάση τον εν λόγω Κανονισμό το σύνολο των ενισχύσεων δεν πρέπει να ξεπερνά τις €200.000
ανά επιχείρηση εντός περιόδου τριών οικονομικών ετών.
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(ii) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1408/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με
την εφαρμογή των Άρθρων 107 και 108 της ΣΛΕΕ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον
γεωργικό τομέα, σύμφωνα με τον οποίο το σύνολο των ενισχύσεων δεν πρέπει να ξεπερνά
τις €15.000 ανά επιχείρηση εντός περιόδου τριών οικονομικών ετών.
(iii) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 717/2014 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την
εφαρμογή των Άρθρων 107 και 108 της ΣΛΕΕ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους
τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας όπου το σύνολο των ενισχύσεων δεν πρέπει να
ξεπερνά τις €30.000 ανά επιχείρηση εντός περιόδου τριών οικονομικών ετών.
(iv) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 360/2012 της 25ης Απριλίου 2012, σχετικά με την εφαρμογή των
Άρθρων 107 και 108 της ΣΛΕΕ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, οι οποίες χορηγούνται
σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος. Ο εν λόγω
Κανονισμός επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων μέχρι €500.000 ανά τρία οικονομικά έτη ανά
επιχείρηση. Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, δυνάμει του εν λόγω Κανονισμού, μπορούν να
σωρευθούν με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας δυνάμει άλλων Κανονισμών, νοουμένου ότι το
σωρευτικό ποσό των ενισχύσεων δε θα ξεπερνά τις €500.000 ανά τριετία. Επίσης, απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του ως άνω Κανονισμού με οποιανδήποτε άλλη ενίσχυση αναφορικά με την ίδια υπηρεσία
γενικού οικονομικού συμφέροντος, ανεξαρτήτως του αν συνιστά ή όχι κρατική ενίσχυση.

2.4 Εξελίξεις στο ενωσιακό δίκαιο για τις κρατικές ενισχύσεις
Τα πιο πρόσφατα νομοθετικά κείμενα, τα οποία εγκρίθηκαν από τα αρμόδια όργανα της ΕΕ, παρατίθενται ως ακολούθως:
(i)

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1084 της Επιτροπής της 14ης Ιουνίου 2017 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.651/2015 όσον αφορά τις ενισχύσεις για τις λιμενικές και αερολιμενικές υποδομές, τα όρια κοινοποιησης για τις ενισχύσεις για τον
πολιτισμό και τη διατήρηση της κληρονομιάς και για τις ενισχύσεις για αθλητικές
υποδομές και πολυλειτουργικές ψυχαγωγικές υποδομές, καθώς και τα καθεστώτα
περιφερειακών ενισχύσεων λειτουργίας για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, και για
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 702/2014 όσον αφορά τον υπολογισμό
των επιλέξιμων δαπανών.
Ως επεξηγείται και στην παράγραφο 2.3 πιο πάνω, με τον Κανονισμό αυτό διευρύνονται
περαιτέρω οι κατηγορίες και τα όρια των ενισχύσεων που απαλλάσσονται της υποχρέωσης
κοινοποίησης στην Επιτροπή.

(ii)

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1588 του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2015 για την εφαρμογή
των Άρθρων 107 και 108 της ΣΛΕΕ σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων. Ο εν λόγω Κανονισμός τροποποίησε και κωδικοποίησε τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
994/98 του Συμβουλίου της 7ης Μάϊου 1998 για την εφαρμογή των Άρθρων 92 και 93 της
Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων
κρατικών ενισχύσεων. Πρόκειται για διαδικαστικό, εξουσιοδοτικό προς την Επιτροπή, Κανονισμό που διευρύνει τις κατηγορίες ενισχύσεων για τις οποίες η Επιτροπή, με Κανονισμούς που εκδίδει, μπορεί να απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την υποχρέωση κοινοποίησής τους προς έγκριση.
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(iii)

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1589 του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2015 περί λεπτομερών
κανόνων για την εφαρμογή του άρθρου 108 της ΣΛΕΕ, ο οποίος αφορά στη διαδικασία κοινοποίησης από τα κράτη μέλη μέτρων κρατικών ενισχύσεων στην Επιτροπή, δια- δικασιών
σε περιπτώσεις παράνομων και καταχρηστικών ενισχύσεων, εξουσιών έρευνας και ελέγχου
της Επιτροπής και συνεργασίας της με τα εθνικά δικαστήρια. Ο Κανονισμός αυτός αντικατέστησε τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 1999 για τη
θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της Συνθήκης ΕΚ [με τις τροποποιήσεις του έως τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 734/2013].

(iv)

Ο Κανονισμός (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 ΣΛΕΕ (Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής κατά Κατηγορία). [Βλέπε Κεφάλαιο 2.3(α)]

(v)

Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στον γεωργικό και τον δασικό τομέα και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107
και 108 της ΣΛΕΕ και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006 της Επιτροπής. Το νομοθετικό αυτό κείμενο κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό για τη χορήγηση κρατικών
ενισχύσεων στον τομέα της γεωργίας. [Βλέπε Κεφάλαιο 2.3 (β)]

(vi)

Νέο Κανονιστικό Πλαίσιο για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (Κανονισμοί (ΕΕ) αριθ.
1407 και 1408 της Επιτροπής). [Βλέπε Κεφάλαιο 2.3(ε)]

Άλλα κείμενα που εκδόθηκαν από την Επιτροπή και είναι σε ισχύ παρατίθενται ως ακολούθως:
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(i)

Ανακοίνωση της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος της ανακοίνωσης της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων. Για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2017 μέχρι την 1η Ιουλίου 2018 παρατείνεται η εξαίρεση της Ελλάδας από τον κατάλογο των χωρών με
εμπορεύσιμους κινδύνους. Δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 30.6.2017.

(ii)

Ανακοίνωση της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για την περίοδο 2014-2020. Από την 1η Ιανουαρίου 2017 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 θα
ισχύουν οι τροποποιημένοι χάρτες περιφερειακών ενισχύσεων. Δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 25.6.2016.

(iii)

Ανακοίνωση της Επιτροπής για την επικαιροποίηση του παραρτήματος της ανακοίνωσης C(2004) 43 της Επιτροπής – Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. Η σχετική τροποποίηση
εξασφαλίζει ευελιξία κατά την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών με τα δεύτερα
υπολόγια των κρατών μελών. Δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις
13.4.2017.

(iv)

Έγγραφο Εργασίας των Υπηρεσιών της Επιτροπής για καθοδήγηση σχετικά με τον
έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται μέσω χρηματοοικονομικών εργαλείων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων την
προγραμματική περίοδο 2014-2020. Δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ
στις 2.5.2017.
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(v)

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δημοσιεύτηκε στις 19 Ιουλίου 2016 (2016/C 262/01). Με την
ανακοίνωση αυτή η Επιτροπή επιδιώκει την ευκολότερη, πιο διαφανή και πιο συνεπή εφαρμογή της έννοιας των κρατικών ενισχύσεων σε ολόκληρη της Ένωση. Η εν λόγω ανακοίνωση διευκρινίζει την άποψη της Επιτροπής για την έννοια της κρατικής ενίσχυσης στο
άρθρο 107 (1) της ΣΛΕΕ, υπό το φως πάντοτε της ερμηνείας και της νομολογίας των δικαστηρίων της Ένωσης.

(vi)

Οι Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την εφαρμογή των κανόνων στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων, όσον αφορά την ταχεία ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων.
Δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 26.1.2013.

(vii) Οι Κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2014-2020.
Πρόκειται για ενισχύσεις που έχουν σκοπό την τόνωση των επενδύσεων σε υποβαθμισμένες περιφέρειες. Σημειώνεται ότι η Επιτροπή, με Απόφασή της, ενέκρινε το Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της Κύπρου για την εν λόγω περίοδο. Δημοσιεύτηκε στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 23.7.2013.
(viii) Η Ανακοίνωση της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις για κινηματογραφικές ταινίες
και λοιπά οπτικοακουστικά έργα. Δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 15.11.2013.
(ix)

Η Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή, μετά την 1η Αυγούστου 2013,
των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στα μέτρα στήριξης των τραπεζών, στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 30.7.2013.

(x)

Οι Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις σε αερολιμένες και αεροπορικές εταιρείες. Δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις
4.4.2014.

(xi)

Οι Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προώθηση των
επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου. Δημοσιεύτηκε στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 22.1.2014.

(xii) Οι Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020). Δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 28.6.2014.
(xiii) Οι Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων. Δημοσιεύτηκε στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 31.7.2014.
(xiv) Το Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία. Δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 27.6.2014.
(xv) Οι Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και
της δασοκομίας και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020. Δημοσιεύτηκε
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 1.7.2014.
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(xvi) Ανακοίνωση της Επιτροπής για τα κριτήρια για την ανάλυση της συμβατότητας με την
εσωτερική αγορά των κρατικών ενισχύσεων για την προώθηση της υλοποίησης σημαντικών έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 20.6.2014.
(xvii) Τέλος η Επιτροπή για σκοπούς καθοδήγησης των κρατών μελών ως προς το χειρισμό υποθέσεων χορήγησης κρατικών ενισχύσεων μέσω της κατασκευής, διαχείρισης και ανάθεσης σε τρίτους υποδομών, εξέδωσε τον Σεπτέμβριο του 2015 το έγγραφο εργασίας
“Analytical Grids on the application of state aid rules to the ﬁnancing of infrastructure
projects“ το οποίο κατά καιρούς αναθεωρείται στα επιμέρους κεφάλαιά του.
Μετά την ανανέωση των κανόνων, η προσπάθεια τόσο της Επιτροπής όσο και των κρατών μελών επικεντρώνεται στην ορθή εφαρμογή τους. Η Επιτροπή, για τον σκοπό αυτό, αποφάσισε τη δημιουργία Ομάδων Εργασίας, στις οποίες γίνεται ανταλλαγή απόψεων, τεχνογνωσίας κλπ, με σκοπό τα
κράτη μέλη να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην αποκέντρωση της εφαρμογής των κανόνων.
Σημειώνεται η λειτουργία της γενικής Ομάδας Εργασίας, το Working Group on Implementation of
State Αid Modernisation, με εξελισσόμενη ατζέντα. Η Ομάδα αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα
των εργασιών της στο High Level Forum, το οποίο συνεδριάζει μία φορά το χρόνο και στο οποίο
συμμετέχει και η Επίτροπος Ανταγωνισμού.
Στο πλαίσιο του Working Group έχουν δημιουργηθεί τεχνικές και εξειδικευμένες Ομάδες Εργασίας
και διοργανώνονται συγκεκριμένες συνεδριάσεις (Workshops) πάνω σε ειδικά θέματα. Οι Ομάδες
Εργασίας, στο παρόν στάδιο, είναι οι εξής:
α) Commission Working Group on Infrastructure and State Aid για τον τροπο χειρισμού των
υποθέσεων ξατασκευής, διαχειρισης και ανάθεσης σε τρίτους, υποδομών σε όλους τους
τομείς της οικονομίας. Η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου επί των θεμάτων αυτών
είναι πολύπλοκη και η Ομάδα έχει ωςσκοπό να αποσαφηνίσει και να εμβαθύνει στα θέματα
αυτά. Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής η Επιτροπή δημοσίευσε το έγγρφο εργασίας
“Analytical Grids on the application of State aid rules to the ﬁnancing of infrastructure projects“,
τον Σεπτέμβριο του 2015, το οποίο αναμένεται να εμπλουτιστεί περαιτέρω. Σημειώνεται ότι
πρόσφατα το Γραφείο κλήθηκε να προσφέρει καθοδήγησ και να χειριστεί τέτοια θέματα
υποδομών που αφορούσαν σταλιμάνια, αθλητικές υποδομές και υπηρεσίες διαχείρισης
αποβλήτων. Τον Μάϊοτου 2017, η Επιτροπή κοινοποίησε στα κράτη μέλη, για συζήτηση στη
συνεδρία της Ομάδας Εργασίας για το State Aid Modernisation, έγγραφο εργασίας για τη χορήγηση κρατικών ενιχύσεων για τουριστικές (κυρίως υποδομές).
β) Transparency Steering Working Group. H Ομάδα Εργασίας ασχολείται κυρίως με διαδικαστικά θέματα, που αφορούν στις απαιτήσεις των κανόνων για διαφάνεια στην χορήγηση
ενισχύσεων (databases, reporting requirements, existing national systems, ﬁscal aid transparency). Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή έθεσε σε ισχύ από 1.7.2016 το “Transparency Award
Module”, το οποίο αποτελεί διαδικτυακή πύλη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην οποία, τα κράτη
μέλη, υποχρεωτικά, αναρτούν λεπτομερή στοιχεία για κάθε ατομική ενίσχυση που χορηγούν,
είτε ad hoc είτε στο πλαίσιο σχεδίων ενισχύσεων, η οποία υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ. Η
πύλη αυτή είναι ελεύθερα προσβάσιμη.
γ) Τεχνική Ομάδα για τη δημιουργία ολοκληρωμένων μητρώων κρατικών ενισχύσεων (τεχνικού
προτύπου μητρώου), που τα κράτη μέλη μπορούν να υιοθετήσουν, εθελοντικά. Εναλλακτικά
μπορούν να δημιουργήσουν τα δικά τους, ωστόσο η δημιουργία τους είναι υποχρεωτική.
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3. ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΦΟΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων είναι ανεξάρτητος αξιωματούχος, ο οποίος διορίζεται από
το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 8 του Νόμου κατόπιν διαβούλευσης με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, για
εξαετή θητεία. Η ανεξαρτησία του θεσμού του Εφόρου διασφαλίζει, μεταξύ άλλων, και την αντικειμενική εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου για τις κρατικές ενισχύσεις.

3.1 Υποχρέωση των Αρμοδίων Αρχών για κοινοποίηση μέτρων κρατικών ενισχύσεων
στο Έφορο ή την Επιτροπή ανάλογα με την περίπτωση
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, κάθε Αρμόδια Αρχή έχει υποχρέωση να κοινοποιεί κάθε μέτρο
κρατικής ενίσχυσης στον Έφορο για έγκριση ή γνωμοδότηση ανάλογα με την περίπτωση, και όπου
απαιτείται θα πρέπει να κοινοποιεί το μέτρο στην Επιτροπή, όπως επεξηγείται στις επόμενες παραγράφους.
Κανένα μέτρο κρατικής ενίσχυσης δεν επιτρέπεται να τίθεται σε ισχύ στη Δημοκρατία χωρίς προηγουμένως να έχει εκδοθεί γι’ αυτό εγκριτική απόφαση από τον Έφορο ή την Επιτροπή, ανάλογα με
την περίπτωση.
Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου, σε περίπτωση που περιέλθει σε γνώση του Εφόρου, κατόπιν
παραπόνου ή ενημέρωσης από οποιοδήποτε πρόσωπο, ότι μέτρο κρατικής ενίσχυσης έχει τεθεί σε
ισχύ χωρίς την έγκρισή του ή τη γνωμοδότησή του ή την κοινοποίηση του μέτρου στην Επιτροπή,
ο Έφορος δύναται με δεόντως αιτιολογημένη απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να διατάξει την αναστολή εφαρμογής του μέτρου, τον τερματισμό της
παρανομίας και την ανάκτηση οποιουδήποτε ποσού έχει ληφθεί κατά παράβαση του Νόμου συν το
νόμιμο τόκο. Στην ίδια απόφαση κατονομάζει τον υπεύθυνο φορέα για εκτέλεση της απόφασης ανάκτησης, ο οποίος προχωρεί στην εκτέλεση της απόφασης αυτής, με βάση τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 18 Α του Νόμου. Σύμφωνα με το άρθρο 18 Β του Νόμου, ο Έφορος έχει τον εποπτικό
έλεγχο για την αποτελεσματική εφαρμογή αποφάσεων της Επιτροπής, με τις οποίες διατάσσεται η
Δημοκρατία ν’ ανακτήσει τις παράνομες κρατικές ενισχύσεις.

3.2 Έκδοση Απόφασης ή Γνωμοδότησης από τον Έφορο
α)

Ενισχύσεις για τις οποίες ο Έφορος εκδίδει αποφάσεις (έγκριση, απόρριψη, έγκριση υπό όρους)

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου, ο Έφορος εκδίδει αποφάσεις, σύμφωνα με τους Κανονισμούς
ή Αποφάσεις που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι απαλλάσσουν από την υποχρέωση προηγούμενης κοινοποίησης που προβλέπεται στο Άρθρο 108, παράγραφος 3, της ΣΛΕΕ. Για τις πλείστες
των περιπτώσεων αυτών ο Έφορος κοινοποιεί στην Επιτροπή συνοπτικά πληροφοριακά στοιχεία,
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1589 του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2015 (εφεξής ο
«Κανονισμός 2015/1589»).
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Γι’ αυτές τις κατηγορίες ενισχύσεων, ο Έφορος οφείλει εντός δύο μηνών από την ημερομηνία
κοινοποίησης του μέτρου κρατικής ενίσχυσης να το αξιολογήσει, σύμφωνα με τους Κανονισμούς ή
Αποφάσεις που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που απαλλάσσουν από την υποχρέωση προηγούμενης
κοινοποίησης, η οποία προβλέπεται στο Άρθρο 108, παράγραφος 3, της ΣΛΕΕ, και να το εγκρίνει, με
ή χωρίς όρους, ή να το απορρίψει, με αιτιολογημένη απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας και αποκτά ισχύ από τη δημοσίευσή της σ’ αυτήν.
Το άρθρο 10 του Νόμου παρέχει επίσης εξουσία στον Έφορο, κατόπιν αιτήματος από την Αρμόδια
Αρχή ή αυτεπαγγέλτως, να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει απόφασή του που εκδόθηκε σύμφωνα
με το άρθρο αυτό ή το άρθρο 18 εάν: α) μεταβλήθηκε ουσιώδες πραγματικό γεγονός, στο οποίο
στηρίχθηκε η απόφασή του β) η απόφαση οφείλεται σε παραπλάνηση του Εφόρου, με την παροχή
ανακριβών πληροφοριών ή την απόκρυψη αληθών στοιχείων και γ) η Αρμόδια Αρχή προχωρήσει
στην τροποποίηση του μέτρου κρατικών ενισχύσεων, για το οποίο εκδόθηκε η απόφαση. Προβλέπεται επίσης ότι, σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή προτίθεται να προχωρήσει σε τροποποίηση
μέτρου κρατικών ενισχύσεων που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 10, προτού αυτή προβεί στην
εφαρμογή τέτοιας τροποποίησης, κοινοποιεί την προτιθέμενη τροποποίηση στον Έφορο και αναμένει την έκδοση απόφασής του αναφορικά με αυτήν. Ο Έφορος εν προκειμένω, αφού λάβει υπόψη
τη φύση και την έκταση της κοινοποιηθείσας τροποποίησης, αποφασίζει κατά πόσο θεωρεί την τροποποίηση μη ουσιώδη, οπότε η αρχική έγκριση του μέτρου εξακολουθεί να ισχύει. Αν θεωρήσει την
τροποποίηση ως ουσιώδη, εξετάζει το τροποποιηθέν μέτρο ως νέο μέτρο κρατικής ενίσχυσης και εκδίδει νέα απόφαση επ’ αυτού.
Διευκρινίζεται ότι ανεξαρτήτως της έγκρισης των ενισχύσεων αυτών από τον ΄Εφορο, η Επιτροπή έχει
εξουσία να ασκήσει έλεγχο επ’ αυτών.
β)

Ενισχύσεις για τις οποίες ο Έφορος εκδίδει γνωμοδοτήσεις

Για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες ενισχύσεων, δηλαδή εξαιρουμένων των ενισχύσεων που χορηγούνται, σύμφωνα με τους Κανονισμούς ή Αποφάσεις της Επιτροπής που απαλλάσσουν από την
υποχρέωση προηγούμενης κοινοποίησης που προβλέπει το Άρθρο 108, παράγραφος 3, της ΣΛΕΕ,
ο Έφορος εκδίδει γνωμοδοτήσεις. Οι γνωμοδοτήσεις αυτές τίθενται ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου ή της κατά νόμο Δημόσιας Αρχής. Γι’ αυτές τις κατηγορίες ενισχύσεων αποστέλλεται, εφόσον ληφθεί ανάλογη απόφαση, κοινοποίηση στην Επιτροπή, την οποία αναλαμβάνει ο Έφορος.
Το άρθρο 11 του Νόμου επιβάλλει στις Αρμόδιες Αρχές, για μέτρα κρατικής ενίσχυσης, τα οποία δεν
εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου (α) του άρθρου 9 Α του Νόμου, προτού τα υποβάλουν
για έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο ή σε άλλη κατά νόμο αρμόδια Δημόσια Αρχή, όπως τα
κοινοποιούν στον Έφορο για έκδοση γνωμοδότησης αναφορικά με τη συμβατότητά τους με τους
κανόνες των κρατικών ενισχύσεων.
Ο Έφορος οφείλει εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της ως άνω κοινοποίησης να εκδώσει τη
γνωμοδότησή του προς την Αρμόδια Αρχή. Σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 11 του Νόμου,
σε περίπτωση που ο Έφορος ζητήσει οποιαδήποτε επιπρόσθετα στοιχεία ή διευκρινίσεις η προθεσμία αξιολόγησης δύναται να παραταθεί, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του Νόμου, δηλαδή τάσσοντας εύλογη προθεσμία για την υποβολή τους, η οποία σε δικαιολογημένες περιπτώσεις δύναται να
παραταθεί. Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, το Υπουργικό Συμβούλιο ή οποιαδήποτε κατά νόμο Δημόσια Αρχή δεν εγκρίνει οποιοδήποτε μέτρο κρατικής ενίσχυσης χωρίς να έχει εκδοθεί γνωμοδότηση
του Εφόρου, εκτός εάν η προαναφερθείσα προθεσμία παρέλθει.
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Δέον να σημειωθεί ότι, παρά την έκδοση γνωμοδότησης από τον Έφορο και τυχόν έγκριση του
μέτρου ενίσχυσης από το Υπουργικό Συμβούλιο ή άλλη κατά νόμο Αρμόδια Αρχή, μέτρο κρατικής
ενίσχυσης που δε χορηγείται βάσει Απαλλακτικών Κανονισμών δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ στη
Δημοκρατία, εκτός εάν έχει προηγουμένως κοινοποιηθεί στην Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Άρθρου 108, παράγραφος 3, της ΣΛΕΕ και εγκριθεί από αυτήν. Ως εκ τούτου, τα μέτρα που
τίθενται σε εφαρμογή, χωρίς την κοινοποίησή τους στην Επιτροπή, παραβιάζουν όχι μόνο τη ΣΛΕΕ
αλλά και την εθνική νομοθεσία περί ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων.
Σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή προτίθεται να τροποποιήσει μέτρο κρατικής ενίσχυσης που έχει
εγκριθεί από την Επιτροπή, η τροποποίηση του μέτρου κοινοποιείται στον Έφορο για να γνωμοδοτήσει κατά πόσο η κοινοποιηθείσα τροποποίηση είναι ουσιώδης και σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004 θεωρείται νέο μέτρο κρατικής ενίσχυσης το οποίο θα πρέπει να κοινοποιηθεί στην Επιτροπή ή κατά πόσο η τροποποίηση δεν είναι ουσιώδης και το μέτρο θεωρείται ότι
εξακολουθεί να καλύπτεται από την αρχική έγκριση της Επιτροπής.

3.3 Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De minimis)
Η διαδικασία χορήγησης των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας ρυθμίζεται στην Κύπρο από τους περί
Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμούς του 2009 και 2012
(Κ.Δ.Π. 364/2009 και 501/2012).
Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας εξαιρούνται από την υποχρέωση κοινοποίησης στην Επιτροπή,
επειδή η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν επηρεάζουν τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών και/ή δε
νοθεύουν ούτε απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό και συνεπώς δεν πληρούν όλα τα κριτήρια
του Άρθρου 107, παράγραφος 1, της ΣΛΕΕ για να χαρακτηριστούν ως κρατικές ενισχύσεις. Δεδομένου ότι οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας δε συνιστούν κρατικές ενισχύσεις, ο Έφορος δεν εκδίδει
απόφαση για έγκριση ή απόρριψη ενός σχεδίου που παρέχει αποκλειστικά ενισχύσεις αυτού του είδους. Παρά ταύτα θα πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις που θέτουν οι σχετικοί Κανονισμοί ώστε
ένα σχέδιο να μπορεί να εφαρμοστεί από την Αρμόδια Αρχή.
Με τους Κανονισμούς αυτούς υιοθετείται το σύστημα της εξασφάλισης από τις Αρμόδιες Αρχές
γραπτών δηλώσεων από τους δικαιούχους, πριν από τη χορήγηση ενίσχυσης ήσσονος σημασίας.
Παρότι δεν απαιτείται από το Νόμο, οι Αρμόδιες Αρχές διαβιβάζουν στον Έφορο, για λόγους νομικής ασφάλειας, σχέδια ενισχύσεων de minimis για ενημέρωση και τυχόν καθοδήγηση τους.
Η Κ.Δ.Π. 364/2009, με την οποία υιοθετείται το σύστημα της εξασφάλισης από τις Αρμόδιες Αρχές
γραπτών δηλώσεων από τους δικαιούχους πριν από τη χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας,
προβλέπει πρόσθετη διαδικασία που θα πρέπει να τηρείται πριν από τη χορήγηση ενίσχυσης ήσσονος σημασίας στους τομείς της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και στον τομέα της αλιείας.
Ειδικότερα πέραν από την εξασφάλιση της γραπτής δήλωσης, κάθε Αρμόδια Αρχή, η οποία χορηγεί
ενίσχυση ήσσονος σημασίας σε οποιανδήποτε επιχείρηση ή σύνολο επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων ή στον τομέα της αλιείας, κοινοποιεί για
έγκριση στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
το ποσό της ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που προτίθεται να χορηγήσει και τον τομέα στον οποίο
θα χορηγηθεί. Επίσης κοινοποιεί στον Έφορο το ποσό της ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που προτίθεται να χορηγήσει, τον τομέα στον οποίο θα χορηγηθεί η ενίσχυση και την προαναφερθείσα
έγκριση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
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Ο Έφορος, αφού λάβει τα στοιχεία αυτά, ελέγχει μέσω του Μητρώου Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας
στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων ή μέσω του Μητρώου Ενισχύσεων Ήσσονος
Σημασίας στον τομέα της αλιείας, το εθνικό σωρευτικό ποσό που έχει χορηγηθεί υπό μορφή
ενισχύσεων ήσσονος σημασίας στους εν λόγω τομείς σε διάφορες επιχειρήσεις στη Δημοκρατία
κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων οικονομικών ετών. Ο Έφορος ενημερώνει γραπτώς, εντός
δέκα εργάσιμων ημερών από τη λήψη των στοιχείων, κάθε Αρμόδια Αρχή που προβαίνει σε κοινοποίηση, σχετικά με τα αποτελέσματα του προβλεπόμενου ελέγχου και με βάση τα στοιχεία αυτά
πληροφορεί την Αρμόδια Αρχή κατά πόσο δικαιούται να προχωρήσει στη χορήγηση ενίσχυσης. Η
Αρμόδια Αρχή υποβάλλει στον Έφορο εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη χορήγηση της
ενίσχυσης επιβεβαίωση της χορήγησης, με κοινοποίηση στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

3.4 Διαδικασία ελέγχου από τον Έφορο
Όλες οι υπηρεσίες υποχρεούνται, όταν αυτό τους ζητηθεί, να παρέχουν συνδρομή σε κάθε διαδικασία ελέγχου που διατάσσεται από τον Έφορο περιλαμβανομένης και της εξασφάλισης αντιγράφου
πάσης φύσεως εγγράφου. Όπως προβλέπει το άρθρο 20 του Νόμου, κατά τη διαδικασία αυτή δεν
επιτρέπεται η επίκληση της υποχρέωσης εχεμύθειας εκτός εάν αφορά τις σχέσεις της Δημοκρατίας
με άλλα κράτη ή διεθνείς οργανισμούς, την άμυνα ή την ασφάλεια ή την εξωτερική πολιτική της
Δημοκρατίας.
Κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου, ο Έφορος δύναται να καλέσει οποιονδήποτε λειτουργό ή άλλο πρόσωπο να δώσει μαρτυρία ή να παράσχει πληροφορία ή να προσαγάγει οποιοδήποτε έγγραφο που
κατά τη γνώμη του σχετίζεται με τον έλεγχο που διεξάγει.
Σημειώνεται ότι αντίστοιχες πρόνοιες εφαρμόζονται και στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου από
την Επιτροπή. Η μη παροχή πληροφοριών χωρίς νόμιμη δικαιολογία τιμωρείται με φυλάκιση που
δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή με πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις €17.000 ή και με τις δυο αυτές
ποινές.

3.5 Κατ’ αναλογία εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου
Το άρθρο 26 του Νόμου προβλέπει ότι σε περίπτωση που ο Νόμος ή οι Κανονισμοί ή τα Διατάγματα
που εκδίδονται δυνάμει αυτού δε ρυθμίζουν ρητώς κάποιο θέμα, ο Έφορος δύναται να εφαρμόζει
κατ’ αναλογία τις σχετικές διατάξεις του ενωσιακού δικαίου του ανταγωνισμού.

3.6 Άλλες αρμοδιότητες
Πέραν των πιο πάνω αρμοδιοτήτων του Εφόρου για έκδοση αποφάσεων και γνωμοδοτήσεων επί μέτρων κρατικών ενισχύσεων, ο Έφορος διαθέτει περαιτέρω τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

• Εκδίδει αποφάσεις επί παραβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Νόμου και
δύναται να διατάξει την άρση της παρανομίας, την αναστολή της εφαρμογής ενός μέτρου
κρατικής ενίσχυσης ή/ και την ανάκτηση ενίσχυσης που χορηγήθηκε κατά παράβαση του
Νόμου.
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• Εξασφαλίζει από τις Αρμόδιες Αρχές εκθέσεις που περιλαμβάνουν στατιστικά στοιχεία για τις
παραχωρούμενες κρατικές ενισχύσεις και υποβάλλει στην Επιτροπή οποιαδήποτε στοιχεία
ζητούνται απ’ αυτήν σε σχέση με κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται στη Δημοκρατία.

• Είναι υπεύθυνος για τη γενική εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1589 του Συμβουλίου της

13ης Ιουλίου 2015 περί λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του άρθρου 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Διαδικαστικός Κανονισμός), καθώς και για την
εφαρμογή των εκτελεστικών διατάξεων που θεσπίζονται από την Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 36 του εν λόγω Κανονισμού.

• Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των εθνικών σωρευτικών ορίων για τις ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας στους τομείς της γεωργίας και της αλιείας όπως αυτά εκάστοτε προβλέπονται από
τους σχετικούς Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.

• Εκπαιδεύει και ενημερώνει όλες τις Αρμόδιες Αρχές και τους εμπλεκόμενους φορείς για
θέματα κρατικών ενισχύσεων
• Ετοιμάζει και υποβάλλει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Ετήσια Έκθεση για την άσκηση των

αρμοδιοτήτων του η οποία περιλαμβάνει στατιστική ανάλυση για την παραχώρηση ενισχύσεων στη Δημοκρατία.

• Αντιπροσωπεύει τη Δημοκρατία στη Συμβουλευτική Επιτροπή για τις κρατικές ενισχύσεις και

σε οποιαδήποτε άλλη επιτροπή, σώμα, ομάδα εργασίας, συνέδριο που αφορά κρατικές ενισχύσεις και πραγματοποιείται είτε στη Δημοκρατία είτε στο εξωτερικό.
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4. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, σύμφωνα με το εδάφιο 3 του άρθρου 8 του Νόμου
«…υποβοηθείται στο έργο του από αριθμό υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων
υπαλλήλων που είναι αποσπασμένοι στο Υπουργείο Οικονομικών και που ορίζονται για το
σκοπό αυτό από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, ή από άλλα πρόσωπα τα
οποία προσλαμβάνονται με συμβόλαιο». Στο Γραφείο του Εφόρου απασχολούνταν στις
31.12.2017 συνολικά 8 άτομα. Το επιστημονικό προσωπικό αποτελείτο από 5 άτομα, ενώ τα υπόλοιπα 3 άτομα εκτελούσαν διοικητικά/γραμματειακά καθήκοντα.
α) Επιστημονικό προσωπικό
1 Οικονομικός Λειτουργός Αορίστου Χρόνου
1 Μόνιμος Γραμματέας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Α΄
1 Μόνιμος Διοικητικός Λειτουργός
1 Λειτουργός Γεωργίας
1 Διοικητικός Λειτουργός Αορίστου Χρόνου
β) Βοηθητικό προσωπικό
3 Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί
Η απουσία δομής και μόνιμου προσωπικού δυσχεραίνει σημαντικά την εκτέλεση του έργου του
Εφόρου και στερεί από το Γραφείο τη συσσώρευση γνώσης και εμπειρίας σε ένα τόσο
σημαντικό και εξειδικευμένο τομέα. Αυτό επισημαίνεται και στην έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για
το 2014, όπου προτείνεται όπως «δημιουργηθεί δομή που θα καταστήσει τη στελέχωση του
Γραφείου μόνιμη και θα διασφαλίσει τη συνέχεια, τη συνέπεια και την ομαλή λειτουργία του».
Η υφιστάμενη στελέχωση του Γραφείου κρίνεται ανεπαρκής για την άσκηση των βασικών αρμοδιοτήτων του Εφόρου. Παρά τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι λειτουργοί για να διεκπεραιώσουν έγκαιρα και κατόπιν σοβαρής μελέτης τις υποθέσεις του Γραφείου δεν μπορούν εκ
των πραγμάτων να αντεπεξέλθουν πλήρως στο έργο τους λόγω του πολυσχιδούς χαρακτήρα και
της πολυπλοκότητας των υποθέσεων κρατικών ενισχύσεων.
Ο Έφορος με επιστολή του προς το Υπουργείο Οικονομικών ημερομηνίας 13.7.2017 υπέβαλε
αίτημα για δημιουργία δομής και στελέχωση του Γραφείου συνοδευόμενο από σχετικό υπόμνημα στο οποίο αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους επιβάλλεται η δημιουργία δομής. Στο εν
λόγω υπόμνημα επισυνάπτεται σχετικό οργανόγραμμα που το Γραφείο ετοίμασε, το οποίο
παρατίθεται πιο κάτω:
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ͻȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʅɻʏʌʙʉʐ
ʃʌɲʏɿʃʙʆɸʆɿʍʖʑʍɸʘʆ͘
ͻȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʏʉʐ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ʃʉɿʆʉʋʉʀɻʍɻʎʅɹʏʌʘʆʍʏɻʆ
ȵʐʌʘʋɲʁʃɼȵʋɿʏʌʉʋɼ
(SANI).
ͻȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʏʉʐ
ȴɿɲɷʌɲʍʏɿʃʉʑȵʌɶɲʄɸʀʉʐ
Ʌʄɻʌʉʔʊʌɻʍɻʎɶɿɲʏɿʎ
ʃʌɲʏɿʃɹʎɸʆɿʍʖʑʍɸɿʎ;SARI).
ͻɇʐʄʄʉɶɼʃɲɿɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ
ʍʏɲʏɿʍʏɿʃʙʆɷɸɷʉʅɹʆʘʆ͘
ͻȵʏʉɿʅɲʍʀɲʏɻʎȵʏɼʍɿɲʎ
ȶʃɽɸʍɻʎʃɲɿʏɻʎɇʏɲʏɿʍʏɿʃɼʎ
ȶʌɸʐʆɲʎ͘
ͻɇʐʆʏʉʆɿʍʅʊʎͬɇʐʆɸʌɶɲʍʀɲ
ʅɸʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʎ-ʍɻʅɸʀɲ
ɸʋɲʔɼʎʍɸȰʌʅʊɷɿɸʎȰʌʖɹʎ͘
ͻȴɿʉʌɶɳʆʘʍɻɸʆɻʅɸʌʘʏɿʃʙʆ
ʃɲɿɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ
ɸʃɷɻʄʙʍɸʘʆͬʍɸʅɿʆɲʌʀʘʆ͘

Ⱦʄɳɷʉʎȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ͕
Ʌɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎʃɲɿ
ɇʐʆʏʉʆɿʍʅʉʑ

ͻɀɸʏɲʋʉʀɻʍɻ͘
ͻȵʃʅɿʍɽʙʍɸɿʎʃʌɲʏɿʃɼʎ
ʋɸʌɿʉʐʍʀɲʎ͘
ͻȶʌɸʐʆɲ͕ɲʆɳʋʏʐʇɻʃɲɿ
ʃɲɿʆʉʏʉʅʀɲ͘
ͻȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʃɲʏɳʌʏɿʍɻ͘
ͻɅʌʊʍʄɻʗɻɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆʍɸ
ʅɸɿʉʆɸʃʏɿʃɼɽɹʍɻʃɲɿ
ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆʅɸɲʆɲʋɻʌʀɲ͘
ͻɅɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼȰʆɳʋʏʐʇɻ͘
ͻɀɿʃʌʉʅɸʍɲʀɸʎɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ͘
ͻɉʋʉɷʉʅɹʎɸʐʌʐɺʘʆɿʃʙʆ
ɷɿʃʏʑʘʆ͘
ͻɅɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼɲʆɳʋʏʐʇɻ͘
ͻɈʉʋɿʃɹʎʐʋʉɷʉʅɹʎ͘
ͻȴɿɳʍʘʍɻʃɲɿ
ɲʆɲɷɿɳʌɽʌʘʍɻ
ʋʌʉɴʄɻʅɲʏɿʃʙʆ
ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ͘

Ⱦʄɳɷʉʎȴɸʐʏɸʌʉɶɸʆʉʑʎ
ɈʉʅɹɲɅɲʌɲɶʘɶɼʎʃɲɿ
Ƀʌɿɺʊʆʏɿʘʆȵʆɿʍʖʑʍɸʘʆ



ͻɍʌɻʅɲʏʉʋɿʍʏʘʏɿʃɳɿɷʌʑʅɲʏɲ͘
ͻȵʋɸʆɷʑʍɸɿʎʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ
ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃʉʑʃɿʆɷʑʆʉʐ͘
ͻɀɸʏɲʔʉʌɹʎ͘
ͻɈʉʐʌɿʍʅʊʎ͘
ͻɉɶɸʀɲ͘
ͻȾʉɿʆʘʆɿʃɹʎɉʋɻʌɸʍʀɸʎ͘
ͻɅɲɿɷɸʀɲ͘
ͻȰɽʄɻʏɿʍʅʊʎ͘
ͻɅʉʄɿʏɿʍʅʊʎ͘
ͻɀɹʍɲʅɲɺɿʃɼʎɸʆɻʅɹʌʘʍɻʎ͘
ͻɃʋʏɿʃʉɲʃʉʐʍʏɿʃɳɹʌɶɲ͘

ȾʄɳɷʉʎɈʌɿʏʉɶɸʆʉʑʎɈʉʅɹɲ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼʎ



ȉĮ țĮșȒțȠȞĲĮĲȦȞȜİȚĲȠȣȡȖȫȞʌȠȣȣʌȘȡİĲȠȪȞıĲȠȣȢĲȡİȚȢʌȚȠʌȐȞȦțȜȐįȠȣȢ
ʌĮȡĮĲȓșİȞĲĮȚȦȢĮțȠȜȠȪșȦȢ:
¾ ȂİȜȑĲȘțĮȚĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȂȑĲȡȦȞ
¾ ȈȣȜȜȠȖȒʌȜȘ
ȘȡȠĳȠȡȚȫȞ
¾ ǻȚĮȕȠȪȜİȣıȘȝİĲȚȢĮȡȝȩįȚİȢĮȡȤȑȢ
¾ ǼĲȠȚȝĮıȓĮ ĮʌȠĳȐıİȦȞȖȞȦȝȠįȠĲȒıİȦȞțĮȚİʌȚıĲȠȜȫȞ
¾ ȆĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘĲȘȢįȚĮįȚțĮıȓĮȢțȠȚȞȠʌȠȓȘıȘȢĲȦȞȝȑĲȡȦȞıĲȘȞǼȣȡȦʌĮȧțȒǼʌȚĲȡȠʌȒ
¾ ǼțĲȦȞȣıĲȑȡȦȞȑȜİȖȤȠȢ ĲȦȞȝȑĲȡȦȞ
¾ ȆĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘĮʌȠĳȐıİȦȞĮȞȞȐțĲȘıȘȢ
¾ ȈȣȝȝİĲȠȤȒıİıȣȞİįȡȓİȢ ĲȘȢǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ

ͻȳɸʘʌɶʀɲʃɲɿʃʏɻʆʉʏʌʉʔʀʀɲ
ɲ͘
ͻȰʄɿɸʀɲ͘
ͻȴɲʍʉʃʉʅʀɲ͘
ͻȰɶʌʉʏɿʃɼȰʆɳʋʏʐʇɻ͘
ͻȰʆɳʋʏʐʇɻɉʋɲʀɽʌʉʐ͘
ͻɅɸʌɿɴɳʄʄʉʆ͘
ͻȵʆɹʌɶɸɿɲ͘

ȾʄɳɷʉʎɅʌʘʏʉɶɸʆʉʑʎɈʉʅɹɲ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼʎʃɲɿ
Ʌɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ
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Η Ανώτερη Διευθύντρια του Τμήματος Δημόσιας Διοίκηση και Προσωπικού με επιστολή της με
αρ. φακ. 05.25.002.017 και ημερομηνία 31.8.2017 ενημέρωσε τον Έφορο ότι «... το ενδεχόμενο
δημιουργίας οργανικής δομής στο Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων θα πρέπει να
επανεξεταστεί στα πλαίσια του Προϋπολογισμού για το 2019 ή το 2020, στη βάση των νέων δεδομένων που θα προκύψουν, με την υποβολή νέου αιτήματος από μέρους σας».
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5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

Εντός του 2016 υποβλήθηκαν στο Γραφείο του Εφόρου πέντε κοινοποιήσεις μέτρων κρατικών
ενισχύσεων για έκδοση απόφασης ή γνωμοδότησης, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 του Νόμου
αντίστοιχα.
Πίνακας 1:
Α/Α

Αρμόδια Αρχή

Αριθμός Κοινοποιήσεων

1.

Υπουργείο Οικονομικών

1

2.

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

1

3.

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος

2

4.

Τμήμα Γεωργίας, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

2

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας
και Τουρισμού

2

6.

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου

1

7.

Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού

1

5.

Σύνολο

10

5.1 Ανάλυση αποφάσεων που εκδόθηκαν κατά το 2017
Κατά τη διάρκεια του 2017 ο Έφορος εξέδωσε δύο αποφάσεις που αφορούσαν στα προγράμματα
που παρατίθενται στον Πίνακα 2 ως ακολούθως:

Πίνακας 2:
Αριθμός
Aπόφασης

30

Τίτλος Προγράμματος Ενίσχυσης

367

Κανονισμός χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την ενίσχυση κινηματογραφικών
ταινιών

368

Σχέδιο χορηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού
προϊόντος για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου
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i. Τίτλος απόφασης:
Απόφαση Αρ. 367: Κανονισμός χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την ενίσχυση κινηματογραφικών ταινιών.
Είδος Απόφασης: Θετική υπό όρους.
Αρμόδια Αρχή: Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
Ημερομηνία έκδοσης: 11 Απριλίου 2017.
Διάρκεια: Η διάρκεια του Μέτρου περιορίζεται εντός της περιόδου ισχύος του Κανονισμού
651/2014.
Το Μέτρο παρέχει στήριξη για την παραγωγή ταινιών μεγάλου και μικρού μήκους, οι οποίες περιλαμβάνουν ταινίες μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και ταινίες κινουμένων σχεδίων καθώς και συμπαραγωγές Κυπρίων παραγωγών με ξένους παραγωγούς. Το Μέτρο στηρίζει την παραγωγή σε όλα τα
στάδια δημιουργίας ενός οπτικοακουστικού έργου (συγγραφή σεναρίου, προετοιμασία παραγωγής,
παραγωγής, μεταπαραγωγής και διάδοσης). Δικαιούχοι του Μέτρου είναι παραγωγοί και εταιρείες
παραγωγής που έχουν την έδρα τους στην Κύπρο ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και συγγραφείς σεναρίων που υποβάλλουν αίτηση μέσω των παραγωγών ή
των εταιρειών παραγωγής. Κατά τη φάση της προεπιλογής τα έργα για να μπορούν να είναι επιλέξιμα θα πρέπει να ικανοποιούν προκαθορισμένα πολιτιστικά κριτήρια αφού, για να είναι το Μέτρο
συμβατό με τους ενωσιακούς κανόνες κρατικών ενισχύσεων, η ενίσχυση πρέπει να συμβάλλει στη
δημιουργία ενός πολιτιστικού προϊόντος. Η ενίσχυση έχει τη μορφή άμεσης επιχορήγησης με ανώτατα όρια που διαφοροποιούνται με βάση τα προαναφερθέντα στάδια δημιουργίας. Η ένταση της
ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί για τα οπτικοακουστικά έργα που μπορούν να χαρακτηριστούν ως
«δύσκολα» καθώς και για τις διεθνείς συμπαραγωγές. Στο Μέτρο ορίζεται ως ελάχιστο επίπεδο δραστηριότητας παραγωγής στην Κύπρο το 50% του συνολικού προϋπολογισμού της παραγωγής. Απαιτείται επίσης όπως τουλάχιστον το 160% του ποσού της ενίσχυσης να δαπανάται στην Κύπρο και
ότι η εδαφική σύνδεση δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το 80% του συνολικού προϋπολογισμού της παραγωγής.
Ο ετήσιος προϋπολογισμός του Μέτρου ανέρχεται στα €3 εκ.
Το Μέτρο έχει ως νομική βάση τον ΓΚΑΚ για τις ενισχύσεις για καθεστώτα ενισχύσεων για οπτικοακουστικά έργα. Οι όροι έγκρισης αφορούσαν στην προσθήκη προϋποθέσεων που απαιτούνται για
κάθε μέτρο κρατικής ενίσχυσης που έχει ως νομική βάση τον ΓΚΑΚ. Ως προς τις απαιτήσεις συμβατότητας του ΓΚΑΚ για οπτικοακουστικά έργα, στο Μέτρο θα έπρεπε να απαλειφθεί το ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο δραστηριότητας παραγωγής στην Κύπρο (50%) και η ένταση όλων των ενισχύσεων
για τη διανομή και προώθηση των ταινιών να ευθυγραμμιστεί με το επιτρεπτό ποσοστό ενίσχυσης
που προβλέπεται για το στάδιο παραγωγής.
ii. Τίτλος απόφασης:
Απόφαση Αρ. 368: Σχέδιο χορηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.
Είδος απόφασης: Θετική.
Αρμόδια Αρχή: Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού.
Ημερομηνίες έκδοσης: 6 Ιουλίου 2017.
Διάρκεια: Η διάρκεια του Μέτρου περιορίζεται εντός της περιόδου ισχύος του Κανονισμού
651/2014, με διαφοροποίηση όπου οι ενισχύσεις χορηγούνται βάσει του Χάρτη Περιφερειακών
Ενισχύσεων και του Κανονισμού 1407/2013, εντός της περιόδου ισχύος τους.
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Το Μέτρο επιδιώκει την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, τη βελτίωση της ποιότητας και της
σύνθεσης του τουριστικού προϊόντος, την επέκτασή του σε νέες αγορές και τη στήριξη παρεμφερών
προς τον τουρισμό κλάδων της οικονομίας με την επικεντρωμένη στήριξη των επενδύσεων.
Το Μέτρο επικεντρώνεται σε τρεις άξονες κατηγοριών επιλέξιμων επενδύσεων:
(α) Δημιουργία αυθύπαρκτων νέων εμπλουτιστικών έργων για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αναγκών του συνεδριακού και αθλητικού τουρισμού.
(β) Επενδύσεις εκσυγχρονισμού υφιστάμενων ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων.
(γ) Παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό, τον εμπλουτισμό, την επέκταση, καθώς και την ανακαίνιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων (συνεδριακοί χώροι εντός ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων, αθλητικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα.
Οι ενισχύσεις για τους άξονες Α και Β θα χορηγούνται με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 και το
Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2014 – 2020 για την Κύπρο, ο οποίος εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τον άξονα Γ με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis).
Οι ενισχύσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο του Μέτρου έχουν αποκλειστικά τη μορφή επιχορήγησης, υπολογιζόμενης ως ποσοστό επί των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης πριν την αφαίρεση
φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων. Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης είναι 30%, για δε τις ενισχύσεις με βάση
τον κανόνα de minimis έως το 70%.
Δικαιούχοι του Μέτρου είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις και κοινοπραξίες υφιστάμενων επιχειρήσεων
που λειτουργούν στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας υπό τις επιμέρους προϋποθέσεις ανά
άξονα και κατηγορία επιλέξιμων επενδύσεων. Το Μέτρο προϋποθέτει ότι οι δικαιούχες επιχειρήσεις
είναι είτε οι ιδιοκτήτες είτε οι μισθωτές του γηπέδου/ακινήτου όπου θα υλοποιηθεί το προτεινόμενο
έργο.
Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν οικοδομικές εργασίες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, ειδικές
εγκαταστάσεις και συστήματα, μηχανήματα και εξοπλισμό καθώς και αμοιβές συμβούλων. Ο προϋπολογισμός του Μέτρου είναι €16 εκ.
Το Μέτρο εγκρίθηκε ως σύμφωνο με τις πρόνοιες του ΓΚΑΚ για τα μέτρα περιφερειακών επενδυτικών ενισχύσεων, τις επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ και τις ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ.

5.2 Αξιολόγηση κοινοποιηθέντων μέτρων, έκδοση γνωμοδοτήσεων /γνωματεύσεων
και παρακολούθηση υποθέσεων κρατικών ενισχύσεων
5.2.1 Ανακοίνωση του Συνδέσμου Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών (εφεξής «ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ.»)
για «προνόμια» στο Συνεργατισμό κατά παράβαση των όρων «παροχής κρατικής βοήθειας».
Ο ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ. κοινοποιήσε στον Έφορο Ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία ο Συνεργατισμός απολαμβάνει προνόμια στη μεταχείριση των δανειοληπτών, τα οποία αποτελούν κρατική βοήθεια κατά
παράβαση της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή χρηματοδότησης από το κράτος
στο Συνεργατισμό.
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Ο Έφορος με επιστολή ημερ. 17.1.2017 υπέδειξε ότι ο Συνεργατισμός είχε υπαχθεί σε καθεστώς αναδιάρθρωσης, σύμφωνα με τις Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αρ. SA. 35334 (2014/N) και
SA. 43367 (2015/N), με τις οποίες εγκρίθηκαν κρατικές ενισχύσεις αναδιάρθρωσης προς το Συνεργατισμό. Υπενθύμισε δε ότι, στόχος ενός σχεδίου αναδιάρθρωσης είναι να αποτελέσει κατάλληλο
μέσο για να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης υπό όρους και προϋποθέσεις που περιορίζουν την κρατική ενίσχυση στο ελάχιστο δυνατό, ώστε να αποφευχθούν στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό, λόγω της κρατικής στήριξης. Ως ασφαλιστική δικλείδα περιορισμού
αυτών των στρεβλωτικών επιπτώσεων, η έγκριση ενός σχεδίου αναδιάρθρωσης υπόκειται σε
δεσμεύσεις που αναλαμβάνει ο δικαιούχος της ενίσχυσης, όπως περιορισμοί που αφορούν διαρθρωτικά μέτρα (structural and behavioral measures), που στοχεύουν στον περιορισμό/εξάλειψη του
πλεονεκτήματος του δικαιούχου έναντι των ανταγωνιστών του, στην επάνοδό του σε συνθήκες αγοράς και στον περιορισμό της κρατικής στήριξης στο ελάχιστο αναγκαίο τόσο από πλευράς κρατικών πόρων όσο και διάρκειας του μέτρου.
Περαιτέρω ο Έφορος υπέδειξε ότι, στην ως άνω Απόφαση της Επιτροπής γίνεται ιδιαίτερη μνεία στην
αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) και στον έως τότε χειρισμό των δανειοληπτών, ως
παράγοντα που οδήγησε στην υπό αναφορά κρατική στήριξη. Η μείωσή τους και η επιστροφή του
Συνεργατισμού στη κερδοφορία καταγράφεται στην Απόφαση ως προϋπόθεση μακροπρόθεσμης
βιωσιμότητας. Tα προνόμια στα οποία αναφέρεται ο ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ. εμπίπτουν στο πεδίο των
δεσμεύσεων (List of Commitments) της Κυπριακής Δημοκρατίας, τις οποίες περιέλαβε η Επιτροπή
στην προαναφερθείσα Απόφασή της. Στην εν λόγω Απόφαση γίνεται μνεία στη μεταφορά της
εποπτείας των λειτουργιών του Συνεργατισμού στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Ως εκ τούτου, το
κατά πόσον οι ενέργειες που απαριθμούνται από τον ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ. συνιστούν παράβαση των
προνοιών της Απόφασης της Επιτροπής αποτελεί ζήτημα, το οποίο θα πρέπει να διευκρινιστεί από
την Κεντρική Τράπεζα.
Τέλος, ο Έφορος, με επιστολή του ημερομ. 17.3.2017, υπέδειξε ότι, κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 107
παρ. 1 της ΣΛΕΕ, ζήτημα κρατικής ενίσχυσης θα προέκυπτε εάν τα «προνόμια», ως εκ του αποτελέσματός τους, συνιστούσαν απώλεια κρατικών πόρων προς όφελος του Συνεργατισμού.
5.2.2 Παροχή εξοπλισμού για προώθηση της διαλογής στην πηγή στο πλαίσιο του προγράμματος
«Μείωση αποβλήτων παραλιακών ξενοδοχειακών μονάδων και συναφών χώρων μαζικής
παραγωγής αποβλήτων» και η ευθύνη του παραγωγού.
Το θέμα αφορά στην παροχή και τοποθέτηση στους Δήμους, από το Τμήμα Περιβάλλοντος υπό
μορφή δανεισμού εξοπλισμού, κάδων/συμπιεστών, για την εφαρμογή της χωριστής διαλογής στην
πηγή των παραγόμενων αποβλήτων και της χωριστής συλλογής τους στην περιοχή. Το Τμήμα αναλαμβάνει την εκπαίδευση/κατάρτιση του προσωπικού των Δήμων και των τελικών χρηστών στη
χρήση του εν λόγω εξοπλισμού. Η αξιοποίηση των εν λόγω αποβλήτων θα γίνεται από τους Δήμους
κατ’ εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Η λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού θα επιβαρύνει τους Δήμους. Προνοείται ότι η δαπάνη του Έργου θα καλύπτεται από το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα 2014-2020»,
οι δε Δήμοι αποτελούν τους Φορείς Λειτουργίας του Έργου.
Ο Έφορος με επιστολή του ημερομ. 17.1.2017 σημείωσε ότι, οι Δήμοι συνιστούν φορείς κρατικής
εξουσίας, οι οποίοι κατά κανόνα δεν ασκούν οικονομικές δραστηριότητες ώστε να χαρακτηρίζονται
ως επιχειρήσεις και να υπάγονται στους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων. Επομένως, η μεταφορά
πόρων με βάση τις προαναφερθείσες δράσεις, υποδομής και τεχνογνωσίας, από ένα φορέα δημό-
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σιας εξουσίας σε άλλο, ήτοι από το Τμήμα Περιβάλλοντος στους Δήμους που θα συμμετέχουν στο
έργο, δεν εγείρει ζήτημα κρατικής ενίσχυσης, αλλά αποτελεί εσωτερική υπόθεση του κράτους.
Περαιτέρω, η προμήθεια /συντήρηση της εν λόγω υποδομής από το Τμήμα Περιβάλλοντος δεν εγείρει ζήτημα κρατικής ενίσχυσης εφόσον γίνεται με διαφανή διαδικασία προσφορών, με βάση την
περί Δημοσίων Συμβάσεων Νομοθεσία.
Σύμφωνα με την υπό αναφορά γνωμάτευση του Εφόρου, παρότι η τοποθέτηση του εν λόγω εξοπλισμού θα γίνει πλησίον των εν θέματι επιχειρήσεων ή χώρων τους, δεν αποκλείεται η χρησιμοποίησή του από το ευρύ κοινό. Περαιτέρω, το Μέτρο αναμένεται να καταστεί υποχρεωτικό σε
μεταγενέστερο στάδιο, δηλαδή να τύχει γενικής εφαρμογής. Ως εκ τούτου, δεν προσδίδεται οικονομικό πλεονέκτημα σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις ή κλάδους παραγωγής. Πρόκειται δε για δημόσια υποδομή, της οποίας τα έξοδα συντήρησης και λειτουργίας δεν επιβάλλεται να επωμίζονται οι
επωφελούμενοι από την υπηρεσία αυτή, με εξαίρεση το συνεπαγόμενο κόστος συλλογής και μεταφοράς των συλλεχθέντων και διαλεγχθέντων αποβλήτων από τον εν λόγω εξοπλισμό, το οποίο θα
πρέπει να ανακτάται πλήρως στο πλαίσιο του συστήματος τιμολογιακής πολιτικής.
Επίσης, μείωση των τελών σκυβάλων που καταβάλλουν οι εν λόγω επιχειρήσεις θα αποτελούσε κρατική ενίσχυση λειτουργικής μορφής, που θα τις απάλλασσε από τις κανονικές φορολογικές τους υποχρεώσεις, η οποία, ως τέτοια, απαγορεύεται από το ενωσιακό κεκτημένο για τις κρατικές ενισχύσεις.
Περαιτέρω, σε περίπτωση που λόγω τοποθέτησης του εν λόγω εξοπλισμού καταστεί αναγκαία η
συνομολόγηση συμβάσεων μίσθωσης του αναγκαίου προς το σκοπό αυτό χώρου με τους ιδιοκτήτες της γης, το μίσθωμα θα πρέπει να είναι το αγοραίο.
5.2.3 αγωγή υπό Γενικού εισαγγελέα της Δημοκρατίας εναντίον Cyprus Tourism Developments
Public Co Ltd (Hilton)
Το θέμα αφορά σύμβαση μίσθωσης κρατικής δασικής γης, η οποία συνομολογήθηκε το 1998 μεταξύ του Τμήματος Δασών και της εν θέματι εταιρείας με ισχύ από 1.1.1995. Με την Απόφαση του
Εφόρου με αρ. 150 και ημερ. 25.11.2002 κρίθηκε ότι η διαφορά ανάμεσα στο εκάστοτε αγοραίο ενοίκιο, το οποίο θα έπρεπε να αναθεωρείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα (ανά πενταετία) από ανεξάρτητο εκτιμητή (Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας) και στο οποιοδήποτε επιβαλλόμενο
από τη Σύμβαση ή/και καταβαλλόμενο ποσό που υπολείπεται του αγοραίου ενοικίου αποτελεί κρατική ενίσχυση. Με βάση την Απόφαση καταρτίστηκε συμπληρωματική σύμβαση, η οποία προνοούσε αγοραίο μίσθωμα, το οποίο, στη συνέχεια υπολογίστηκε από το Τμήμα Κτηματολογίου. Το νέο
αναθεωρημένο μίσθωμα δεν έγινε αποδεκτό από την εταιρεία, η οποία ζήτησε επανεκτίμηση της
αξίας της εκμισθωμένης δασικής γης και επανακαθορισμό του μισθώματος.
Το Τμήμα Δασών, ενόψει της εκκρεμοδικίας στην εν θέματι αγωγή, ζήτησε έκδοση νέας Απόφασης
του Εφόρου, με την οποία να καθορίζεται το ύψος του ποσού της κρατικής ενίσχυσης ανά πενταετή
περίοδο λόγω του ότι στο δικόγραφο της αγωγής, εκ παραδρομής, διεκδικείτο η επιστροφή ποσού
μισθώματος με βάση την αρχική εκτίμηση του μισθώματος το 2003, για όλη την περίοδο στην οποία
αφορούσε η αγωγή, παρότι έγινε νέα εκτίμηση του μισθώματος για την περίοδο από το 2008.
Η Αρμόδια Αρχή ενημέρωσε τον Έφορο για την πρόταση της Εταιρείας, η οποία συνίστατο στην εξέταση ενδεχομένου τερματισμού της σύμβασης, με παράδοση του τεμαχίου γης στο Τμήμα Δασών
έναντι απόσυρσης της αγωγής χωρίς καμία άλλη απαίτηση.
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Ο Έφορος με επιστολή του ημερ. 24.1.2017 παρέπεμψε την Αρμόδια Αρχή στις πρόνοιες της προαναφερθείσας Απόφασης, η οποία αφορά όλη την περίοδο ισχύος της σύμβασης, δηλαδή μέχρι τη
λήξη της. Καταλήγοντας, ο Έφορος τόνισε ότι θέμα εξέτασης «μέτρου κρατικής ενίσχυσης» προς έκδοση Απόφασης θα υφίστατο εάν η Αρμόδια Αρχή είχε πρόθεση να τροποποιήσει όρους της Σύμβασης κατά τρόπο διαφορετικό από εκείνο που επιτάσσει η εν λόγω Απόφαση ή εάν επιθυμούσε να
χορηγήσει κρατική ενίσχυση στην εταιρεία πέραν της ενίσχυσης de minimis.
Στο πλαίσιο διερεύνησης από τη Νομική Υπηρεσία της δυνατότητας συμβιβαστικής συμφωνίας με
την εναγόμενη εταιρεία, με βάση τις πιθανότητες επιτυχούς έκβασης της αγωγής, υπεδείχθη, προς
τις εμπλεκόμενες στη διευθέτηση του ζητήματος Αρχές, ότι η διευθέτηση των οφειλόμενων μισθωμάτων είναι δυνατή μόνο κατ’ εφαρμογή του κριτηρίου του Ιδιώτη Πιστωτή σε Οικονομία Αγοράς.
Το Κτηματολόγιο θα έπρεπε να προβεί σε επανεκτίμηση του αγοραίου μισθώματος, το οποίο επιβάλλεται με τη συμπληρωματική σύμβαση υπό το φως των προνοιών του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου (Κεφ. 224) ως προς τον καθορισμό του ύψους του μισθώματος. Με βάση τα δεδομένα
αυτά, θα καθοριζόταν το ποσό από τα οφειλόμενα μισθώματα, το οποίο θα προτεινόταν στην εταιρεία για επιστροφή και απαλλαγή της από το υπόλοιπο της οφειλής.
Ως αποτέλεσμα των ως άνω ενεργειών, το θέμα διευθετήθηκε εξωδίκως εντός του 2018. Συγκεκριμένα, η εταιρεία παρέδωσε την εκμισθωθείσα γη στην Αρμόδια Αρχή και κατέβαλε το ποσό των
€1.745.000 προς πλήρη εξόφληση όλων των υποχρεώσεών της προς το κράτος.
5.2.4 Ad hoc Δικοινοτική επιτροπή για προετοιμασία εναρμόνισης των τ/κυπρίων με το ενωσιακό
κεκτημένο για τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας επίλυσης του κυπριακού προβλήματος.
Στο πλαίσιο των εργασιών της ως άνω Επιτροπής, με σκοπό την εξοικείωση των Τ/κυπρίων με το
ενωσιακό κεκτημένο για τις κρατικές ενισχύσεις, σε συνέχεια προγενέστερων συναντήσεων για το
ίδιο θέμα, πραγματοποιήθηκε fact ﬁnding mission από εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (εφεξής «η ΓΔ Ανταγωνισμού») στην κατεχόμενη Λευκωσία,
με αντικείμενο την παρουσίαση από την Τ/κυπριακή πλευρά των μέτρων ενισχύσεων που εφαρμόζονται στα κατεχόμενα, την πρόοδο στην καταγραφή των μέτρων ενισχύσεων υπό το φως των προγενέστερων συναντήσεων και την εκτίμηση από τη ΓΔ Ανταγωνισμού των δυνατοτήτων
προσαρμογής τους με το ενωσιακό κεκτημένο. Στις συναντήσεις έλαβε μέρος λειτουργός του Γραφείου υπό την ιδιότητα του εμπειρογνώμονα σε θέματα κρατικών ενισχύσεων.
Στο πλαίσιο του fact ﬁnding mission παρουσιάστηκε από τις αρμόδιες τουρκοκυπριακές αρχές ένας
σημαντικός αριθμός μέτρων ενισχύσεων που εφαρμόζει η Τ/κυπριακή πλευρά. Αναφέρθηκε επίσης
η ανυπαρξία κεντρικού μητρώου και οργανωτικών δομών καταγραφής των ενισχύσεων που εφαρμόζονται. Κατά τη συνάντηση οι εκπρόσωποι της ΓΔ Ανταγωνισμού εκτίμησαν ότι αρκετά από τα εν
λόγω μέτρα θα μπορούσαν να προσαρμοστούν με βάση τον κανόνα de minimis ενώ άλλα είναι μη
συμβατά με το ενωσιακό κεκτημένο και συνεπώς θα πρέπει να καταργηθούν σε περίπτωση λύσης.
Τα συμπεράσματα αυτά παρατέθηκαν στο Wrap Up Meeting που πραγματοποιήθηκε στο τέλος των
συναντήσεων στο Ledra Palace, στην παρουσία μελών της Ad hoc Δικοινοτικής Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα εν λόγω συμπεράσματα καταγράφονται σε έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
που κοινοποιήθηκε στις δυο πλευρές σε μεταγενέστερο στάδιο.
Στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πέραν των ως άνω διαπιστώσεων, αναφέρονται τα ακόλουθα:
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α) Η αναγκαιότητα δημιουργίας κεντρικού μητρώου ενισχύσεων.
β) Η ύπαρξη μόνο μιας αρχής ελέγχου κρατικών ενισχύσεων.
γ) Η απόφαση σχετικά με τις προτεραιότητες και τους πολιτικούς στόχους κάθε κρατικής ενίσχυσης αποτελεί προνόμιο κάθε κράτους μέλους.
Ως προς την υφιστάμενη δομή του συστήματος ενισχύσεων στην Τ/κυπριακή πλευρά διαπιστώνονται τα ακόλουθα:
α) Η έλλειψη «δευτερογενούς νομοθεσίας» για τις ενισχύσεις.
β) Η υφιστάμενη «επιτροπή ανταγωνισμού» θα μπορούσε να συνεχίσει τη λειτουργία της μετά
τη λύση αφού το κεκτημένο της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις είναι ευέλικτο όσον αφορά τις
θεσμικές δομές που απαιτούνται για την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.
γ) Οι περιορισμένες δυνατότητες λόγω της ανεπαρκούς στελέχωσης της «επιτροπής ανταγωνισμού».
Παρότι στις προειρηθείσες συναντήσεις τονίστηκε από την εκπρόσωπο της ΓΔ Ανταγωνισμού η ανάγκη εφαρμογής του ενωσιακού κεκτημένου στην Τ/κυπριακή πλευρά από την πρώτη μέρα της λύσης,
στην έκθεση γίνεται εισήγηση για μεταβατική περίοδο κατά την οποία τα μέτρα που εφαρμόζει η
Τ/κυπριακή πλευρά θα κοινοποιηθούν στην Επιτροπή και θα παραμείνουν σε ισχύ έως ότου προσαρμοστούν με το ενωσιακό κεκτημένο για τις κρατικές ενισχύσεις.
Σε απαντητική επιστολή του ημερ. 31.1.2017 αναφορικά με τα ως άνω, ο Έφορος υπέδειξε ότι η Κύπρος είχε ήδη προσαρμόσει τα μέτρα ενισχύσεων με το ενωσιακό κεκτημένο πριν την ημερομηνία
ένταξης στην ΕΕ. Εξαίρεση απετέλεσαν τα υφιστάμενα μέτρα κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της
γεωργίας, τα οποία βρίσκονταν σε ισχύ κατά την προενταξιακή περίοδο και μπορούσαν να συνεχίσουν ως είχαν μέχρι τις 30.4.2007. Από την ημερομηνία αυτή και έπειτα θα έπρεπε είτε να καταργηθούν είτε να προσαρμοστούν με το ενωσιακό κεκτημένο.
5.2.5 Έγκριση από τον Έφορο σχεδίου με το οποίο το ρΙΚ θα καταβάλλει ενοίκιο χαμηλότερο του
αγοραίου για τις εκμισθώσεις δασικής γης.
Το Τμήμα Δασών, ως Αρμόδια Αρχή, υπέβαλε στον Έφορο Σχέδιο για καταβολή από το ΡΙΚ ενοικίου
χαμηλότερου του αγοραίου για τις εκμισθώσεις κρατικής δασικής γης. Το Τμήμα Δασών, ως Αρμόδια Αρχή, υπέβαλε στον Έφορο Σχέδιο το οποίο προνοούσε ότι η διαφορά μεταξύ αγοραίου και καταβαλλόμενου από το ΡΙΚ ενοικίου για τις εκμισθώσεις κρατικής δασικής γης θα λογίζεται ως
ενίσχυση ήσσονος σημασίας. Το Σχέδιο εδραζόταν στην εκτίμηση της Αρμόδιας Αρχής ότι παρόλο
που η δραστηριότητα του ΡΙΚ με βάση την Απόφαση του Εφόρου με αριθμό 216 ημερομηνίας
27.8.2003 αποτελεί εκπλήρωση αποστολής δημόσιας υπηρεσίας, ωστόσο, η εν λόγω Απόφαση δεν
καλύπτει την εν λόγω διαφορά μεταξύ αγοραίου και καταβαλλόμενου ενοικίου. Εναλλακτικά, η Αρμόδια Αρχή εισηγήθηκε την έκδοση νέας Απόφασης από τον Έφορο με την οποία να ορίζεται ότι η
προαναφερθείσα έκπτωση ενοικίου εμπίπτει στην εκπλήρωση της αποστολής δημόσιας υπηρεσίας
αντί του να λογίζεται ως ενίσχυση ήσσονος σημασίας με βάση το ως άνω υποβληθέν Σχέδιο.
Ο Έφορος με επιστολή του ημερ. 23.3.2017 υπέδειξε κατ’ αρχάς ότι, οι εν λόγω μισθώσεις, με βάση
τη χρήση την οποία εξυπηρετούν, εμπίπτουν στην αποστολή δημόσιας υπηρεσίας του Ιδρύματος με
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βάση την Απόφαση του τότε Εφόρου με αρ. 171 και ημερ. 8 Ιανουαρίου 20031, με την οποία εγκρίθηκε η ετήσια χορηγία προς το ΡΙΚ για την εκπλήρωση της εν λόγω αποστολής του. Η ετήσια χορηγία προς το ΡΙΚ είχε κοινοποιηθεί επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προενταξιακά, στο πλαίσιο
του ενδιάμεσου μηχανισμού (interim mechanism) και είχε κηρυχθεί από την Επιτροπή ως υφιστάμενη ενίσχυση η οποία, ως τέτοια, μπορούσε να συνεχίσει να εφαρμόζεται και μετά την ημερομηνία
προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Υπό το φως των ως άνω διαπιστώσεων, ο Έφορος σημείωσε ότι το χρηματικό ποσό που καταβάλλει
ως οφειλή το ΡΙΚ για μισθώσεις δασικής γης, περιλαμβανομένου και του μέρους του που έως σήμερα λογίζεται ως ενίσχυση de minimis, μπορεί να περιληφθεί, με κατάλληλο λογιστικό διακανονισμό, στην ως άνω επιχορήγηση.
Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται η έκδοση νέας Απόφασης του Εφόρου ως προς τις μισθώσεις δασικής
γης του ΡΙΚ. Κατ’ επέκταση, δεν απαιτείται η έγκριση του Εφόρου πριν την υπογραφή κάθε νέας σύμβασης μίσθωσης κρατικής δασικής γης με το ΡΙΚ, νοουμένου ότι η σύμβαση αυτή εμπίπτει στην αποστολή δημόσιας υπηρεσίας και προνοεί καθορισμό αγοραίου μισθώματος από το Τμήμα
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και αναθεώρησή του σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Προς επίρρωση της ως άνω εκτίμησής του, ο Έφορος αναφέρθηκε σε Απόφαση της Επιτροπής2, η
οποία αφορούσε στην ενσωμάτωση σε υφιστάμενη κρατική χρηματοδότηση, ως αυτή είχε προγενέστερα εγκριθεί από την Επιτροπή, μιας νέας μορφής χρηματοδότησης με νομοθετική πράξη, όπου
η Επιτροπή έκρινε την εν λόγω μεταβολή ως συμβιβάσιμη με την κοινή αγορά.
Ωστόσο, στην εν λόγω υπόθεση η αύξηση του προϋπολογισμού της ενίσχυσης δεν υπερέβαινε το
20% και συνεπώς δεν υφίστατο μεταβολή υφιστάμενης ενίσχυσης (εγκεκριμένης δηλαδή ενίσχυσης) με βάση το άρθρο 4 (2) (α) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004 της Επιτροπής3, το οποίο απετέλεσε τη νομική βάση αξιολόγησης στην ως άνω Απόφαση της Επιτροπής. Το εν λόγω άρθρο
προβλέπει ότι, εάν ο προϋπολογισμός ενός μέτρου ενισχύσεων αυξηθεί πέραν του 20% αυτό συνιστά μεταβολή υφιστάμενης ενίσχυσης και επιβάλλεται η έκδοση νέας απόφασης από τον Έφορο,
δυνάμει του άρθρου 10(5)(β) του Νόμου.
Σε μεταγενέστερη αλληλογραφία μεταξύ της Αρμόδια Αρχής και του Υπουργείου Εσωτερικών, η
οποία κοινοποιήθηκε στον Έφορο, το Τμήμα Δασών ενημέρωσε το Υπουργείο Εσωτερικών για το
ύψος των οφειλόμενων μισθωμάτων ώστε να επιτευχθεί ο εν λόγω λογιστικός διακανονισμός.
5.2.6 Διαβούλευση αναφορικά με την προτιθέμενη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στις
εργασίες του Κρατικού λαχείου
Η Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων διαβίβασε στον Έφορο για σχόλια/παρατηρήσεις, προσχέδιο
νομοσχεδίου που προέβλεπε τη χορήγηση αποκλειστικού δικαιώματος παροχής των Παιχνιδιών

1. Επίσημη Εφημερίδας της Δημοκρατίας ημερ. 31 Ιανουαρίου 2003 (αρ. τεύχους 3678, σελ. 414).
2. «State aid E 5/2005 (ex NN 170b/2003) – Annual ﬁnancing of the Dutch public service broadcasters – The Netherlands,
Brussels, 26.1.2010, C(2010)132 ﬁnal.
3. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 794/2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Άρθρου 93 της Συνθήκης ΕΚ,
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 140 της 30.04.2004, σ. 1.
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Εθνικής Λοταρίας και ρύθμιζε τη λειτουργία τους. Το προσχέδιο προνοούσε επίσης για μηχανισμούς
ελέγχου και εποπτείας της παροχής τους από τον αδειούχο και τα κανάλια διανομής.
Ο Έφορος με επιστολή του ημερ. 25.4.2017 επεσήμανε κατ’ αρχάς ότι, η φύση του προσχεδίου
νομοσχεδίου ως γενικού ρυθμιστικού πλαισίου δεν εγείρει ζητήματα ασυμβατότητας με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων. Ωστόσο, έκρινε χρήσιμο όπως προβεί στις κάτωθι υποδείξεις οι
οποίες, σε όμοια ή συναφή με το υπό εξέταση ζητήματα, αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους διασφάλισης της συμβατότητας του όλου εγχειρήματος με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων:
α) Η διαδικασία επιλογής και ανάθεσης θα πρέπει να συμμορφώνεται με την περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην «αρχή
του ιδιώτη επενδυτή σε οικονομία αγοράς», ήτοι το κράτος να ενεργεί όπως θα ενεργούσε
υπό τις ίδιες περιστάσεις ένας ιδιώτης επενδυτής σε συνθήκες αγοράς, δηλαδή με αποκλειστικό γνώμονα τη μεγαλύτερη δυνατή απόδοση της επένδυσης και χωρίς να λαμβάνει υπόψη
παραμέτρους κοινωνικής ή οικονομικής πολιτικής. Η αρχή αυτή περιορίζει την έκταση του
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που λαμβάνει από το κράτος με την ανάθεση ο επιτυχών
προσφοροδότης- αδειούχος.
β) Στα έγγραφα του διαγωνισμού και κατ’ επέκταση στη σύμβαση μεταξύ της Δημοκρατίας και
του υποψήφιου αδειούχου θα πρέπει να καθορίζεται επακριβώς η μεθοδολογία υπολογισμού
των τελών που θα καταβάλλει ο αδειούχος, με πρόνοια για δυνατότητα επανεκτίμησης των εν
λόγω τελών σε καθορισμένες χρονικές περιόδους καθόλη τη διάρκεια της ανάθεσης. Επίσης,
θα πρέπει να αναφέρονται τα Παιχνίδια Εθνικής Λοταρίας και γενικότερα οι υπηρεσίες στις
οποίες θα αφορά η ανάθεση.
γ) Στο νομοσχέδιο να γίνεται μνεία των κριτηρίων και της μεθοδολογίας υπολογισμού του
τέλους αποκλειστικής άδειας για σκοπούς σαφήνειας και πληρότητας αφού το νομοσχέδιο,
όταν θα διαμορφωθεί και ψηφιστεί σε νόμο, προφανώς θα αποτελέσει τη νομική βάση ή
μέρος της ως προς τη διαδικασία ανάθεσης.
δ) Να διασαφηνίζεται κατά πόσον ο εξοπλισμός - υποδομή που θα έχει στη διάθεσή του ο αδειούχος, θα είναι ο υφιστάμενος κρατικός εξοπλισμός και σε τέτοια περίπτωση οι όροι παραχώρησής του. Το ίδιο ισχύει ως προς το μελλοντικό καθεστώς των υφιστάμενων καναλιών
διανομής Παιχνιδιών Εθνικής Λοταρίας (τερματισμός συμβολαίων, συνέχιση παροχής υπηρεσιών), αφού θα αποτελέσει παράγοντα επηρεασμού των τελών που αφορούν στην ανάθεση.
ε) Το υφιστάμενο δημοσιοϋπαλληλικό προσωπικό του κρατικού λαχείου, εάν θα απασχολείται
στον αδειούχο, αυτός θα πρέπει να επωμίζεται το κόστος απασχόλησής του.
Εν κατακλείδι, ο Έφορος ζήτησε όπως ενημερωθεί έγκαιρα ως προς τη διαδικασία ανάθεσης και του
κοινοποιηθούν τα προσχέδια των εγγράφων της εν λόγω διαδικασίας για αξιολόγηση της συμβατότητάς τους με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων, μη αποκλειομένης, για σκοπούς ασφάλειας
δικαίου, της χρήσης της διαδικασίας προκαταρκτικής κοινοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Σε μεταγενέστερο στάδιο η Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων διαβίβασε στον Έφορο το τελικό κείμενο
του εν λόγω νομοσχεδίου όπως αυτό κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
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5.2.7 σχέδιο παραχώρησης ενίσχυσης στους δικαιούχους «χρωματισμένου» γεωργικού πετρελαίου για το πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται στα οχήματα για γεωργικούς σκοπούς
Νομική βάση του καθεστώτος είναι το άρθρο 44 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής, η
εφαρμογή του οποίου προϋπέθετε συμμόρφωση του κράτους μέλους με την Οδηγία 2003/96/ΕΚ η
οποία, στο άρθρο 8 (2), προνοεί τη φορολόγηση του γεωργικού πετρελαίου με έναν ελάχιστο
συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης. Κατ’ εφαρμογή των εν λόγω προνοιών η κρατική ενίσχυση
ισοδυναμεί με τη διαφορά μεταξύ του πραγματικού ειδικού φόρου κατανάλωσης στο οικείο κράτος
μέλος και του ελάχιστου φόρου κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης που καθορίζεται στην
Οδηγία 2003/96/ΕΚ.
Ο Έφορος με επιστολή του προς την Επιτροπή, στις 26 Μαΐου 2017, απέσυρε το εν θέματι καθεστώς
ως αυτό είχε κοινοποιηθεί στην Επιτροπή το 2015 διότι το καθεστώς, έκτοτε, δεν είχε τεθεί σε ισχύ
αφού είχε παρέλθει η προβλεπόμενη στο άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής
προθεσμία εφαρμογής. Περαιτέρω, καθότι η πρόνοια του άρθρου 8 (2) της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ δεν
ενσωματώθηκε στην εσωτερική έννομη τάξη.
Το Τμήμα Τελωνείων κατόπιν των πιο πάνω, κατέθεσε στη Βουλή τροποποιητικό νομοσχέδιο των
περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμων, με το οποίο μεταφέρεται στην κυπριακή νομοθεσία το άρθρο 8
(2) της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ ώστε να καταστεί εφικτή η εφαρμογή του άρθρου 44 του Κανονισμού
(ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής. Κατ’ ακολουθίαν, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος θα ετοίμαζε νέο καθεστώς ενισχύσεων, με βάση τις ως άνω πρόνοιες. Το καθεστώς
θα προέβλεπε χορήγηση ενίσχυσης για ποσότητα πετρελαίου κίνησης που καταναλώνεται, βάσει
καθορισμένης κατανάλωσης «χρωματισμένου πετρελαίου» ανά δικαιούχο στους τύπους οχημάτων,
για τους σκοπούς που αναφέρονται στο καθεστώς, με βάση την κατανάλωση «χρωματισμένου»
πετρελαίου του προηγούμενου έτους.
Τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που καθορίζονται στο άρθρο 8 (2) της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ του
Συμβουλίου ενσωματώθηκαν στην εσωτερική έννομη τάξη με το Νόμο 89 (Ι) του 2017, ο οποίος
τροποποίησε τους περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμους. Κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής, το
Υπουργικό Συμβούλιο εξέδωσε το περί Παραχώρησης Πετρελαίου για Γεωργικούς Σκοπούς Διάταγμα του 2017 (Κ.Δ.Π. 260/2017), με ισχύ από 1.9.2017, το οποίο, σε επίπεδο εσωτερικής έννομης
τάξης ορίζει ως κατηγορία πετρελαίου εσωτερικής καύσης το «χρωματισμένο πετρέλαιο». Το εν λόγω
Διάταγμα καθορίζει τους δικαιούχους χρήστες «χρωματισμένου πετρελαίου» με βάση τις δραστηριότητες τις οποίες εκτελούν, τις υποχρεώσεις τους, την ιχνηθέτηση και χρωματισμό και τα μηχανήματα στα οποία μπορεί να χρησιμοποιείται το «χρωματισμένο πετρέλαιο». Οι δραστηριότητες στο
πλαίσιο των «γεωργικών σκοπών» αφορούν στη γεωργία, κτηνοτροφία, δασοκομία, αλιεία, ιχθυοκαλλιέργεια και υπηρεσίες (π.χ. δασοκομικές εργασίες).
Δικαιούχοι του καθεστώτος θα ήταν μόνο οι χρήστες «χρωματισμένου πετρελαίου», οι οποίοι είναι
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών. Το νέο καθεστώς θα ετίθετο σε ισχύ κατόπιν έγκρισής του
από τον Έφορο με βάση τους περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμους του 2001 μέχρι 2009.
Κατά την αξιολόγηση του προσχεδίου του καθεστώτος προέκυψαν ερωτήματα που αφορούσαν στο
πεδίο ισχύος των ως άνω νομικών κειμένων της ΕΕ υπό το φως των τομέων δραστηριότητας, τους
οποίους αποσκοπούσε να καλύψει το καθεστώς. Από την αλληλογραφία μεταξύ του Γραφείου και της
Επιτροπής προέκυψαν τα ακόλουθα, τα οποία τέθηκαν, από τον Έφορο, ενώπιον των εμπλεκομένων στο θέμα αρχών:
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α) Από τη συνδυαστική ερμηνεία του άρθρου 14 (1) (γ) της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ και του σημείου 30
του προοιμίου του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1388/2014 της Επιτροπής [εφεξής «ο Κανονισμός (ΕΕ)
1388/2014 της Επιτροπής], τα κράτη μέλη θα πρέπει να απαλλάσσουν από τη φορολογία τα ενεργειακά προϊόντα που διατίθενται προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα στην αλιεία εντός
των υδάτων της ΕΕ και επομένως η εν λόγω απαλλαγή δεν συνιστά κρατική ενίσχυση. Περαιτέρω,
ο τομέας της αλιείας δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής.
β) Το άρθρο 15 (3) της Οδηγίας 2003/96/EΚ επιτρέπει την εφαρμογή μηδενικού επιπέδου φορολογίας στα ενεργειακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, στη γεωργία και στην ιχθυοκαλλιέργεια. Ωστόσο, η εφαρμογή της πρόνοιας αυτής, με βάση το άρθρο 26 (1) της Οδηγίας
2003/96/EΚ είναι εφικτή μόνο με κοινοποίηση και έγκριση μέτρου κρατικής ενίσχυσης από την Επιτροπή. Εντούτοις, η εφαρμογή του άρθρου 15 (3) της Οδηγίας 2003/96/EΚ δεν φαίνεται να είναι εφικτή στο τομέα της γεωργίας αφού το άρθρο 44 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής
προϋποθέτει καταβολή του ελαχίστου επιπέδου φορολογίας με βάση την Οδηγία 2003/96/EΚ ενώ
το άρθρο 15 της ίδιας Οδηγίας αναφέρεται σε µηδενικό επίπεδο φορολογίας. Ευχέρεια παραχώρησης συμβατής κρατικής ενίσχυσης στον τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας είναι δυνατή στο πλαίσιο του
άρθρου 45 («Φορολογικές απαλλαγές ή μειώσεις σύμφωνα με το άρθρο 15 (1) και (3) της Οδηγίας
2003/96/EΚ») του Κανονισμού (ΕΕ) 1388/2014 της Επιτροπής.
Σημειώνεται ότι ο Νόμος 89 (Ι) του 2017, ο οποίος τροποποιεί τους περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμους για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2003/96/ΕΚ αφορά μόνο στο άρθρο 8 (2) της Οδηγίας
2003/96/ΕΚ. Προϋποτίθετο δηλαδή η εναρμόνιση της εσωτερικής έννομης τάξης με τα άρθρα 15
(1) (στ) και 15 (3) της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ ώστε η ιχθυοκαλλιέργεια να επωφελείται των ενισχύσεων
του άρθρου 45 του Κανονισμού 1388/2014.
γ) Η χορήγηση ενίσχυσης για ποσότητα πετρελαίου κίνησης για χρήση στα επιλέξιμα οχήματα για
τους ιχθυοκαλλιεργητές συνδέεται άρρηκτα με τη δραστηριότητα ιχθυοκαλλιέργειας του δικαιούχου
και ως εκ τούτου θα έπρεπε να αφαιρεθεί, με μόνη ευχέρεια, τη χορήγηση της ως ενίσχυση ήσσονος
σημασίας, με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 717/2014 της Επιτροπής.
Ο Έφορος με επιστολή του ημερ. 12.9.2017 υπέδειξε στην Αρμόδια Αρχή ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό η συμμόρφωση με την πρόνοια του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της
Επιτροπής για διαφάνεια της ενίσχυσης. Με βάση την πρόνοια αυτή ο εν λόγω Κανονισμός μπορεί
να εφαρμόζεται μόνο στις ενισχύσεις στις οποίες το ποσό της ενίσχυσης μπορεί να υπολογιστεί εκ
των προτέρων με ακρίβεια. Τόνισε επίσης ότι ήταν αναγκαία η υιοθέτηση ελέγχων (πχ, με προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων) και κυρώσεων που θα διασφάλιζαν ότι τα επιλέξιμα οχήματα χρησιμοποιούνται από τους δικαιούχους για τους σκοπούς του καθεστώτος. Σημειώνεται ότι ανάλογες
πρόνοιες είχαν περιληφθεί στο Νόμο 89 (Ι) του 2017.
Καταλήγοντας, ζήτησε όπως καταστεί συμβατή η ενίσχυση που δόθηκε κατά την περίοδο από
1.1.2015 έως την 31.8.2017, λόγω της μη εναρμόνισης της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία
2003/96/ΕΚ ως προς τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης με χρήση
του κανόνα de minimis.
Το καθεστώς εγκρίθηκε υπό όρους, το 2018, με την Απόφαση του Εφόρου με αριθμό 370 και ημερ.
14.2.2018.
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5.2.8. συμβατότητα με το ενωσιακό δίκαιο για τις κρατικές ενισχύσεις των συγχρηματοδοτούμενων, από το ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο, έργων, που υλοποιούνται από το υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού κοινοποίησε στον Έφορο για αξιολόγηση της συμβατότητάς
τους με το ενωσιακό κεκτημένο για τις κρατικές ενισχύσεις τα κάτωθι έργα:
α) Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης.
β) Θέσπιση Μηχανισμών Επικύρωσης της Μη Τυπικής/Άτυπης Μάθησης και Πιλοτική Εφαρμογή.
γ) Συμβουλευτική και Επαγγελματική Καθοδήγηση για άτομα ΝΕΕΤ.
Ο Έφορος με επιστολή του ημερ. 8.5.2017, αξιολογώντας τα πιο πάνω έργα, ανέφερε ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες, στο πλαίσιο όλων των έργων, έχουν ως τελικούς αποδέκτες ένα ευρύ φάσμα του
πληθυσμού, όπως μαθητές και ανέργους, οι οποίοι δεν αποτελούν φορείς άσκησης οικονομικής δραστηριότητας και ως εκ τούτου εξαιρούνται των κανόνων των κρατικών ενισχύσεων.
Περαιτέρω, τα εν λόγω έργα, ως προς τα προσόντα ή πεδία μάθησης/εκπαίδευσης που καλύπτουν
δεν απευθύνονται ούτε στοχεύουν σε κάλυψη συγκεκριμένων επιχειρήσεων ή κλάδων παραγωγής
και συνεπώς παρουσιάζουν γενικό χαρακτήρα.
Η ανάθεση της εκτέλεσης των εν λόγω έργων ή επιμέρους δράσεών τους (π.χ. ενοικίαση χώρου, εξοπλισμού) σε ιδιώτες φορείς άσκησης οικονομικής δραστηριότητας, κατά την προεκτεθείσα έννοια,
θα έπρεπε να γίνεται με βάση την περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσία, στο πλαίσιο διαφανούς,
χωρίς διακρίσεις, διαγωνιστικής διαδικασίας με αντικειμενικούς όρους, οι οποίοι να τελούν σε αιτιώδη συνάφεια με την ανάγκη, την οποία αποσκοπούν να καλύψουν. Η διαδικασία αυτή θεωρείται
ότι εξασφαλίζει την παροχή υπηρεσιών προς το κράτος στο χαμηλότερο δυνατό κόστος σε συνθήκες ελεύθερης αγοράς. Σε περίπτωση που μια Αρμόδια Αρχή επιλέξει να μην ακολουθήσει την εν
λόγω διαδικασία, θα πρέπει να διασφαλίζεται η εξασφάλιση για το κράτος της πλέον συμφέρουσας
τιμής υπό συνθήκες αγοράς.
Εν κατακλείδι, η υλοποίηση των υπό αναφορά έργων, λαμβανομένων υπόψη των ως άνω επισημάνσεων, κρίθηκε σύμφωνη με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων.
5.2.9. συμβατότητα του Έργου «Γραφεία Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας» με τη νομοθεσία
περί κρατικών ενισχύσεων
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου κοινοποίησε στον Έφορο το εν θέματι Έργο για αξιολόγηση της συμβατότητάς του με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων. Το Έργο απευθύνεται στο σύνολο των Πανεπιστημίων της Κύπρου και έχει ως ειδικό στόχο την καλύτερη σύνδεση του εκπαιδευτικού
συστήματος με την αγορά εργασίας και τις πραγματικές ανάγκες της. Η υλοποίησή του περιλαμβάνει την ανάπτυξη μελετών, μεθοδολογιών και εργαλείων, τη στελέχωση των εν θέματι γραφείων, την
αναδιάρθρωση προγραμμάτων σπουδών των Πανεπιστημίων με την εισαγωγή της πρακτικής εξάσκησης, κυρίως δε, την τοποθέτηση φοιτητών σε επιχειρήσεις για πρακτική άσκηση.
Με βάση γνωμάτευση του Εφόρου με ημερ. 31.5.2017, το Έργο δύναται να ενταχθεί στις «δραστηριότητες εκπαίδευσης για την εξασφάλιση περισσότερων και πιο ειδικευμένων ανθρώπινων πόρων», για
τις οποίες η Επιτροπή, στην παράγραφο 31 της «Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της
κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης» (Ανακοίνωση), ορίζει ότι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των περί κρατι-
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κών ενισχύσεων κανόνων. Με βάση την Ανακοίνωση, η ρύθμιση αυτή καλύπτει τόσο τα ιδιωτικά
όσο και τα δημόσια πανεπιστήμια.
Ωστόσο, εάν από τις δράσεις του Έργου προκύψουν έσοδα για τα Πανεπιστήμια, τα έσοδα αυτά θα
πρέπει να επανεπενδύονται προς εκπλήρωση των σκοπών του Έργου. Η τήρηση από μέρους των Πανεπιστημίων χωριστών λογαριασμών διασφαλίζει τη συμμόρφωση με την απαίτηση αυτή, αφού το
ενωσιακό κεκτημένο για τις κρατικές ενισχύσεις, παρά την εξαίρεση που αναφέρεται στην Ανακοίνωση, θεωρεί την τριτοβάθμια εκπαίδευση που χρηματοδοτείται κυρίως από γονείς και σπουδαστές ως οικονομική δραστηριότητα, η κρατική χρηματοδότηση της οποίας εμπίπτει στο πεδίο των
περί κρατικών ενισχύσεων κανόνων.
Περαιτέρω, από το Έργο δεν επωφελούνται ορισμένες επιχειρήσεις ή κλάδοι παραγωγής αλλά το
σύνολο της οικονομίας υπό το φως κάθε οικονομικής δραστηριότητας που εμπίπτει στα εν λόγω
προγράμματα σπουδών. Ως εκ τούτου, δεν υφίσταται επιλεκτικός χαρακτήρας με βάση το 107 (1) της
ΣΛΕΕ.
Η απασχόληση των φοιτητών σε επιχειρήσεις, ως το ενδοεπιχειρησιακό μέρος του Έργου, εκ πρώτης όψεως, δεν παρέχει σ αυτές οποιοδήποτε πλεονέκτημα αφού τυχόν ωφέλεια στην παραγωγική
τους δραστηριότητα κατά πάσα πιθανότητα θα είναι περιορισμένη αφού ουσιαστικά θα αντισταθμίζεται από τον παραγωγικό χρόνο που θα διαθέτει το προσωπικό της επιχείρησης προς εκπαίδευση
των εν λόγω προσώπων καθώς και από τον εξοπλισμό ή τυχόν άλλη λειτουργική δαπάνη που θα
διαθέτει μια επιχείρηση προς επίτευξη του στόχου εκπαίδευσης.
Η συμμόρφωση με την περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσία όσον αφορά τυχόν προμήθεια από το
κράτος υπό μορφή αγοράς ή ενοικίασης, εξοπλισμού ή χώρων ή εξασφάλισης υπηρεσιών ιδιωτών
για τους σκοπούς του Έργου, διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων αφού, εκ πρώτης όψεως, αποκλείει την χορήγηση προς τον ανάδοχο οικονομικού πλεονεκτήματος υπό μορφή υπεραντιστάθμισης ή υπερπληρωμής ή άλλης προνομιακής μεταχείρισης. Σε
περίπτωση που μια Αρμόδια Αρχή επιλέξει να μην ακολουθήσει την εν λόγω διαδικασία, θα πρέπει
να διασφαλίζεται η εξασφάλιση για το κράτος της πλέον συμφέρουσας τιμής υπό συνθήκες αγοράς,
ήτοι, τιμής ίσης ή κατώτερης της αγοραίας αξίας των αποκτώμενων αγαθών ή υπηρεσιών.
Η υλοποίηση του Έργου κρίθηκε σύμφωνη με τους περί κρατικών ενισχύσεων κανόνες.
5.2.10. Concession Agreement for the Services - Concession for the operation of a multi-purpose
terminal at Limassol port. εισηγητική Έκθεση αλλαγών και απαιτήσεων αρ. Μτ02/2016
[α.19/47 (16)]
Ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας διαβίβασε στον Έφορο εγκριτική απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων (εφεξής «η ΚΕΑΑ»), η οποία αφορά στην εν θέματι Συμφωνία, για
εκτίμηση του συμβιβάσιμου της εν λόγω απόφασης με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων.
Συγκεκριμένα, η ΚΕΑΑ ενέκρινε εισήγηση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
[Τμηματική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (εφεξής «η ΤΕΑΑ»)], με βάση την οποία, στο πλαίσιο
δέσμευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην εν θέματι Συμφωνία έναντι του Διαχειριστή του Λιμένα Λεμεσού, το φορτίο που διακινείται μέσω του Λιμένα Λάρνακας δεν θα ξεπερνά, ετήσια, τους
900,000 τόνους γενικού φορτίου. Για κάθε υπέρβαση του εν λόγω ορίου πέραν των πρώτων 100.000
τόνων, η αποζημίωση που η Κυβέρνηση θα καταβάλλει στο Διαχειριστή θα διπλασιάζεται.
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Ο Έφορος, με επιστολή του ημερ. 4.8.2017 προς τον Πρόεδρο της ΚΕΑΑ ζήτησε όπως ενημερωθεί για
τους λόγους αποδοχής της εισήγησης της ΤΕΑΑ παρόλο που το άρθρο 73(1) του περί Συμβάσεων
Νόμου (Κεφ.149) προνοεί ότι ο συμβαλλόμενος έχει δικαίωμα αποζημίωσης για την πραγματική
ζημιά ή απώλεια που υπέστη, λόγω της παράβασης της σύμβασης και όχι για απομακρυσμένη ή έμμεση απώλεια. Υπέδειξε δε ότι ενώ η εν λόγω πρόνοια συμπεριλαμβάνεται στην τελική εισήγηση
της ΤΕΑΑ, την οποία υιοθέτησε η ΚΕΑΑ, η εισηγητική έκθεσή της ΤΕΑΑ δεν ήταν θετική ως προς την
καταβολή τιμωρητικών αποζημιώσεων.
Η ΚΕΑΑ σε απάντησή της επικαλέστηκε την απουσία κατάλληλου μηχανισμού διευθέτησης διαφορών σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων φορτίων στον Λιμένα Λάρνακας και τον κίνδυνο, λόγω μη
επίλυσης των προβλημάτων, να παραμείνουν χωρίς εξυπηρέτηση οι χρήστες του Λιμένα Λάρνακας.
Η ΚΕΑΑ, όπως αναφέρεται, αποφάσισε, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, να εγκρίνει την πιο πάνω
εισήγηση.
5.2.11. ενίσχυση προς το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής στο πλαίσιο του σχεδίου κρατικών
χορηγιών του υπουργείου υγείας
Με Απόφαση του Εφόρου με αριθμό 363 και ημερ. 18.3.2016 ενέκρινε το «Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Υγείας, βάσει της Απόφασης 2012/21/ΕΕ για την Παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος» (εφεξής «το Σχέδιο»), το οποίο αφορά στην παροχή, από το Υπουργείο Υγείας,
ως Αρμόδια Αρχή, κρατικής ενίσχυσης υπό μορφή αντιστάθμισης για την ίδρυση, λειτουργία ή επέκταση προγραμμάτων φορέων, οι οποίοι ασχολούνται κατά κύριο λόγο και συστηματικά με την εθελοντική προσφορά υπηρεσιών υγείας, με προγράμματα προαγωγής της υγείας, πρόληψης, έγκαιρης
ανίχνευσης και διάγνωσης ασθενειών. Η χορηγία καλύπτει μέρος των εξόδων των εν λόγω προγραμμάτων, καθώς και έξοδα λειτουργίας των εν λόγω φορέων. Στο Σχέδιο προβλέπεται διαδικασία
επιλογής κατόπιν υποβολής αιτήσεων από ενδιαφερομένους. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής υπογράφεται η Συμφωνία Ανάθεσης, με βάση προσχέδιό της που επισυνάπτεται στο Σχέδιο.
Ο Γενικός Ελεγκτής με επιστολή του προς τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, η οποία κοινοποιήθηκε στον Έφορο, επισημαίνει ότι, εφόσον το κράτος λαμβάνει/αγοράζει υπηρεσίες έναντι
της ετήσιας χορηγίας που παρέχει στο Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής (εφεξής «το ΚΠΠ») σχετικά με προγεννητικούς ελέγχους ή/και το ανιχνευτικό πρόγραμμα ακοής νεογνών, οι εν λόγω υπηρεσίες θα πρέπει, είτε να λαμβάνονται με ανάθεση σύμβασης μέσω της διαδικασίας σύναψης
δημοσίων συμβάσεων είτε να παρέχονται από το ίδιο το κράτος. Ο Γενικός Ελεγκτής σημειώνει ότι
η διαδικασία με την οποία το κράτος λαμβάνει τις εν λόγω υπηρεσίες στην παρούσα φάση από το
ΚΠΠ είναι κατά την άποψή του παράνομη εφόσον δεν ακολουθείται η προαναφερθείσα διαδικασία.
Ο Γενικός Ελεγκτής, με την ίδια επιστολή του, ζήτησε από τον Έφορο όπως εξετάσει κατά πόσον η
εν λόγω ανάθεση υπηρεσιών αποτελεί κρατική ενίσχυση, κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας.
Ο Έφορος, με επιστολή του με ημερ. 31.8.2017, υπενθυμίζει προγενέστερη αξιολόγησή του, όπου
έκρινε ότι οι δραστηριότητες του ΚΠΠ είναι αναμφισβήτητα οικονομικές και ως εκ τούτου εμπίπτουν
στο πεδίο των κανόνων των κρατικών ενισχύσεων. Περαιτέρω, αναφέρθηκε στο κείμενο της ως άνω
Απόφασής του όπου αναφέρεται ότι: «…οι κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για παροχή
δημόσιας υπηρεσίας που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Απόφαση ΥΓΟΣ, συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά … υπό τον όρο ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που απορρέουν από τη
Συνθήκη ή άλλη τομεακή νομοθεσία της Ένωσης». Κατ’ επέκταση, υπέδειξε ότι, στην παράγραφο 29 του
προοιμίου της Απόφασης ΥΓΟΣ αναφέρεται ότι η προαναφερθείσα Απόφαση ΥΓΟΣ πρέπει να εφαρ-
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μόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων της ΕΕ που ισχύουν στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.
Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Υγείας, ως η Αρμόδια Αρχή, οφείλει να διασφαλίζει για κάθε περίπτωση
ότι ο τρόπος ανάθεσης κάθε ΥΓΟΣ είναι συμβατός με την περί δημοσίων συμβάσεων ενωσιακή και
κατ’ επέκταση κυπριακή νομοθεσία. Η εξέταση του όλου θέματος συνεχίστηκε εντός του 2018.
5.2.12. φορολογικά νομοσχέδια για ενθάρρυνση των επενδυτικών ταμείων
Το Υπουργείο Οικονομικών, ως Αρμόδια Αρχή, διαβίβασε στον Έφορο τα προσχέδια νομοσχεδίων
για εκτίμηση της συμβατότητάς τους με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων. Τα νομοσχέδια
αφορούσαν, στη φορολόγηση της επένδυσης προσώπων σε αμοιβαίο κεφάλαιο ή συνεταιρισμό,
στη φορολόγηση των ανώτερων διοικητικών στελεχών, στην υποβολή δήλωσης από τους διαχειριστές για σκοπούς φορολόγησης και τη διανομή μερίσματος.
Ο Έφορος, με επιστολή του ημερ. 29.5.2017, πληροφόρησε την αρμόδια αρχή ότι, για την εξέταση
της συμβατότητας των φορολογικών ρυθμίσεων που προνοούνται στα εν λόγω προσχέδια νομοσχεδίων με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων, θα έπρεπε, σε πρώτο στάδιο, να διευκρινιστεί
κατά πόσον οι φορολογικές ρυθμίσεις, οι οποίες εισάγονται με αυτά διαφοροποιούν τα ρυθμιζόμενα Επενδυτικά Ταμεία [Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ)], ως προς τη φορολογική τους αντιμετώπιση, μεταξύ τους
και στο πλαίσιο του φορολογικού συστήματος στο οποίο υπάγονται, ως οργανισμοί συλλογικών
επενδύσεων.
Σε περίπτωση κατά την οποίαν υφίσταται τέτοια διαφοροποίηση, θα έπρεπε να επεξηγηθεί πώς η
διαφοροποίηση αυτή δικαιολογείται στο πλαίσιο της φύσης και της οικονομίας του εν λόγω φορολογικού συστήματος, ως του συστήματος αναφοράς π.χ. κατά πόσον απορρέουν από κατευθυντήριες αρχές του συστήματος αναφοράς, εξυπηρετούν στόχο βελτιστοποίησης της είσπραξης των
φορολογικών οφειλών κλπ. ή κατά πόσον οι ρυθμίσεις στα εν λόγω προσχέδια αποσκοπούν στην
ισότιμη μεταχείριση των Επενδυτικών Ταμείων, στο πλαίσιο του εν λόγω συστήματος αναφοράς.
Ο Έφορος, αναφερόμενος στην απάντηση της αρμόδιας αρχής ότι αιτία διαφοροποίησης της βάσης
φορολόγησης των ως άνω Οργανισμών αποτελεί η διαφορετική επενδυτική πολιτική και δομή χαρτοφυλακίου τους, η οποία εμποδίζει την αποτελεσματική είσπραξη φόρων σε σχέση με τους ΟΣΕΚΑ,
με επιστολή του ημερομ. 4.9.2017 σημείωσε ότι, η εν λόγω αιτιολόγηση είναι κατανοητή και πράγματι μπορεί να δικαιολογήσει την διαφορετική φορολογική μεταχείριση μεταξύ τους, όσον αφορά
στην μέθοδο φορολόγησής τους. Ωστόσο για να αποκλειστεί ότι η αλλαγή της φορολογικής βάσης
των ΟΣΕΚΑ προσδίδει σε αυτούς επιλεκτικό οικονομικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους ΟΕΕ, δηλαδή
κρατική ενίσχυση, θα έπρεπε όχι μόνο να δικαιολογηθεί η διαφοροποίηση της μεθόδου φορολόγησης αλλά και να διαφανεί ότι και το ύψος της φορολογίας με τη νέα μέθοδο δεν θα είναι άνισο μεταξύ των δύο ειδών ταμείων.
5.2.13. Καταγγελία για παράλειψη είσπραξης/επιβολής τέλους θεάματος εκ μέρους δημοτικών
αρχών
Με βάση την καταγγελία, η μη είσπραξη/επιβολή του εν λόγω τέλους από χώρους δημοσίου θεάματος εκ μέρους δημοτικών αρχών οδηγεί κατά τρόπο τεχνητό στη στήριξη ορισμένων επιχειρήσεων χώρων θεάματος οι οποίες, με τον τρόπο αυτό, αποκτούν αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
έναντι των επιχειρήσεων στον οικείο τομέα, εκ μέρους των οποίων υπεβλήθη η καταγγελία, οι οποίες,
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συμμορφούμενες με τη σχετική νομοθεσία, επιβάλλουν και εισπράττουν το εν λόγω τέλος για όλες
τις πληρωμές για είσοδο και άλλες υπηρεσίες στους εν λόγω χώρους, αποδίδοντας το προς τις δημοτικές αρχές. Ως εκ τούτου, η μη είσπραξη /επιβολή του εν λόγω τέλους από τις δημοτικές αρχές
έχει ως αποτέλεσμα οι μη επωφελούμενες επιχειρήσεις να τίθενται σε δυσμενέστερη θέση να προσφέρουν ανταγωνιστική αμοιβή σε ξένους και εγχώριους καλλιτέχνες αφού θα πρέπει να διατηρήσουν ανταγωνιστικό το εισιτήριο του θεάματος στο οποίο περιλαμβάνεται ο φόρος θεάματος. Όπως
υποστηρίζεται στην καταγγελία, κατ’ επίκληση νομολογίας των δικαστηρίων της ΕΕ, αυτή η πρακτική των Δήμων συνιστά ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση, η οποία αποτελεί κρατική ενίσχυση με
βάση το άρθρο 107 (1) της ΣΛΕΕ.
Ο Έφορος, με επιστολή του ημερ. 20.9.2017 υπέδειξε ότι, με βάση τα όσα αναφέρονται στην καταγγελία εκτιμάται ότι οι δραστηριότητες, οι οποίες ασκούνται από τις επιχειρήσεις χώρων θεάματος
στις οποίες αφορούσε η καταγγελία, είναι τοπικού χαρακτήρα και ως εκ τούτου τυχόν ενισχύσεις
προς τις επιχειρήσεις αυτές δεν δύναται να επηρεάσουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές με βάση το
άρθρο 107 (1) της ΣΛΕΕ.
Προς επίρρωση της ως άνω εκτίμησης, ο Έφορος παρέθεσε το κάτωθι απόσπασμα από την παράγραφο 197 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης, όπως
αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, όπου παρατίθενται παραδείγματα περιπτώσεων για τις οποίες η Επιτροπή έκρινε ότι η δημόσια στήριξη δεν ήταν ικανή να επηρεάσει τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών:
«… β) πολιτιστικές εκδηλώσεις και οντότητες που ασκούν οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες ωστόσο
είναι απίθανο να προσελκύσουν χρήστες ή επισκέπτες που θα τις προτιμούσαν από παρόμοιες εκδηλώσεις σε άλλα κράτη μέλη∙ η Επιτροπή θα μπορούσε να θεωρήσει ότι μόνο η χρηματοδότηση που χορηγείται σε μεγάλα και φημισμένα ιδρύματα και εκδηλώσεις σε ένα κράτος μέλος, τα οποία προωθούνται
ευρέως εκτός της περιφέρειάς τους, έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ
των κρατών μελών.»
Ο Έφορος επεσήμανε ότι η διαπίστωση της Επιτροπής θα ήταν ακόμη πιο ασφαλής σε περίπτωση
ενισχύσεων προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Κύπρο,
λόγω ακριβώς της γεωγραφικής της θέσης σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ένωσης.
Υπό το φως των ως άνω, ο Έφορος υπέδειξε ότι η καταγγελία δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές του
και συνέστησε όπως οι καταγγέλλοντες αποταθούν στην Αρμόδια για το θέμα Αρχή καθώς και στον
Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.
Ωστόσο, εκ μέρους των καταγγελλόντων υπεβλήθη ότι, το προπαρατεθέν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έχει ως αποτέλεσμα καλλιτέχνες να προτιμούν την Κύπρο αντί αντίστοιχους παροχείς σε άλλα
κράτη και την προσέλκυση κοινού από γειτονικές κυρίως χώρες με ειδικό σκοπό να παρακολουθήσουν τις εν λόγω εκδηλώσεις και ως εκ τούτου πληρούται το κριτήριο του επηρεασμού των ενδοκοινοτικών συναλλαγών. Ο Έφορος με απαντητική επιστολή του ημερομ. 8.11.2017 επικεντρώθηκε
σε επιμέρους πρόνοιες του ενωσιακού κεκτημένου και νομολογία που άπτονται του εν λόγω επιχειρήματος, ως ακολούθως.
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Σε πρόσφατο ανεπίσημο έγγραφο εργασίας της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη με θέμα ”Tourism
ﬁnancing and State Aid” παρατίθεται η πρόνοια στην παράγραφο 196 της προαναφερθείσας Ανακοίνωσης της Επιτροπής, με βάση την οποία, πέραν του ότι θα πρέπει να είναι απίθανο κάποια δραστηριότητα να προσελκύσει πελάτες από άλλα κράτη μέλη, το μέτρο κρατικής ενίσχυσης, ως
δεύτερο προαπαιτούμενο, «δεν θα είχε παρά οριακές επιπτώσεις στις συνθήκες των διασυνοριακών
επενδύσεων ή της εγκατάστασης». Στο έγγραφο εργασίας διασυνδέεται η πρόνοια αυτή με το «local
catchment area», στο οποίο λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράγοντες: i) the location of the infrastructure; (ii) the predominance of local users; iii) the total capacity of the infrastructure relative to
the number of resident users; and iv) the existence of other tourism-related facilities in the area.
H προπαρατεθείσα μεθοδολογία προσλαμβάνει ιδιαίτερη σημασία κατά την εξέταση από την Επιτροπή μέτρων κρατικής ενίσχυσης σε κράτη μέλη που συνορεύουν και η πρόσβαση στην υποδομή
δεν προϋποθέτει διάνυση μεγάλων αποστάσεων και κόστος για τους προτιθέμενους χρήστες της
υποδομής (τουρίστες, θεατές κλπ).
Συναφώς, ο Έφορος αναφέρθηκε σε δύο Αποφάσεις της Επιτροπής ως προς μέτρα κρατικής ενίσχυσης της Κύπρου, τα οποία αφορούν στον τομέα του πολιτισμού. Πρόκειται για τις Αποφάσεις για
το Μέγαρο Πολιτισμού Κύπρου και το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας (Ίδρυμα Κώστα και
Ρίτας Σεβέρη). Σε αμφότερες τις Αποφάσεις η Επιτροπή έκρινε ότι τα εν λόγω μέτρα δεν θα επηρέαζαν τους όρους των ενδοκοινοτικών συναλλαγών σε βαθμό που θα αντίκειται στο κοινό συμφέρον ή «οι επιπτώσεις στο εμπόριο δύνανται για διάφορους πρακτικούς λόγους να αποκλειστούν». Η
εκτίμηση αυτή εδραζόταν κατά βάση στο ότι «η γεωγραφική θέση της Κύπρου δεν ενθαρρύνει τη μεταφορά κοινού από άλλα ευρωπαϊκά κράτη μέλη» για να επισκεφθούν τους εν λόγω χώρους, παρότι οι
χώροι αυτοί «θα είναι ανοικτοί τόσο στους ντόπιους όσο και στους ξένους επισκέπτες». Ο Έφορος αναφέρθηκε ωστόσο σε περιπτώσεις όπου η Επιτροπή έκρινε πως παρότι δεν αναμενόταν η προσέλκυση κοινού από το εξωτερικό, δεν αποκλειόταν το στοιχείο του επηρεασμού των ενδοκοινοτικών
συναλλαγών.
Περαιτέρω, στο ως άνω έγγραφο εργασίας, η Επιτροπή συμπεραίνει ότι «only funding granted to large
and renowned cultural institutions and events which are widely promoted outside their home region has
the potential to aﬀect trade between Member States».
Με βάση τα ως άνω ο Έφορος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ενδεχόμενο οι εκδηλώσεις που αναφέρονταν στην καταγγελία να πληρούν το κριτήριο του επηρεασμού των ενδοκοινοτικών συναλλαγών κρίνεται απομακρυσμένο.
Η Επιτροπή πιθανόν να ενέτασσε την κρατική ενίσχυση τέτοιων εκδηλώσεων στην προειρηθείσα
πρόνοια εάν πέραν της ευρείας προβολής τους στο εξωτερικό θα χαρακτηρίζονταν από την προσέλκυση μεγάλου αριθμού επισκεπτών από το εξωτερικό, οι οποίοι θα μετέβαιναν στο εν λόγω κράτος ειδικά για την ενισχυόμενη εκδήλωση.
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5.2.14. ενίσχυση από κρατικούς πόρους του έργου «αναβάθμιση του ερευνητικού Κέντρου
ΚOIOσ σε Κέντρο αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία» που υλοποιείται στο πλαίσιο του
ανταγωνιστικού χρηματοδοτικού Προγράμματος για την Έρευνα και Καινοτομία της εε
«ορίζοντας 2020»
Η εν θέματι ενίσχυση διαβιβάστηκε στον Έφορο από τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Αρμόδια Αρχή. Σύμφωνα με την Αρμόδια Αρχή, ο Υπουργός
Οικονομικών ενέκρινε όπως η χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για την αναβάθμιση του «ΚΟΙΟΣ» και οποιαδήποτε τέτοια χρηματοδότηση σε άλλα Κέντρα Αριστείας που θα δημιουργηθούν στην Κύπρο στο πλαίσιο του ως άνω προγράμματος λάβει τη μορφή θεσμικής
χρηματοδότησης.
Ο Έφορος με επιστολή του ημερ. 1.11.2017 σημείωσε ότι, το ζήτημα της κρατικής χρηματοδότησης
του Ερευνητικού Κέντρου ΚΟΙΟΣ θα έπρεπε, σύμφωνα με το Νόμο, να του κοινοποιηθεί πριν υπάρξει οποιαδήποτε δέσμευση του κράτους για την χρηματοδότησή του, έτσι ώστε να τεθούν οι όροι
εκείνοι που θα διασφαλίζουν ότι θα τηρούνται οι ενωσιακοί κανόνες των κρατικών ενισχύσεων. Επεσήμανε ότι η ευθύνη τήρησης των κανόνων των κρατικών ενισχύσεων δεν ανήκει στον δικαιούχο της
ενίσχυσης αλλά στην Αρμόδια Αρχή χρηματοδότησης.
Ο Έφορος υπέδειξε ότι τα ζητήματα κρατικών ενισχύσεων που μπορούν να προκύψουν από την
κρατική χρηματοδότηση ερευνητικών οργανισμών είναι σύνθετα και επεξηγούνται εκτενώς και αναλυτικά στην «Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις
για την έρευνα και ανάπτυξη και καινοτομία» (εφεξής «το Πλαίσιο»). Αυτά αφορούν τόσο το είδος
των δραστηριοτήτων των ερευνητικών οργανισμών (οικονομικές και μη οικονομικές), από το οποίο
εξαρτάται και η ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης προς τα ίδια, όσο επίσης και η περίπτωση έμμεσης κρατικής ενίσχυσης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που συνεργάζονται ή σχετίζονται με τους ερευνητικούς
οργανισμούς.
Ο Έφορος αναφέρθηκε στις δραστηριότητες των ερευνητικών οργανισμών, τις οποίες το Πλαίσιο
κατατάσσει ως μη οικονομικές, όπως, η εκπαίδευση για την εξασφάλιση περισσότερων και πιο ειδικευμένων ανθρώπινων πόρων και η ευρεία διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Υπέδειξε δε
ότι το Πλαίσιο αναφέρεται επιπλέον σε οικονομικές δραστηριότητες των ερευνητικών οργανισμών,
όπως η παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις ή η εκτέλεση ερευνητικών συμβάσεων για λογαριασμό
τους. Η χρηματοδότηση των οικονομικών δραστηριοτήτων εμπίπτει στο πεδίο των κανόνων των
κρατικών ενισχύσεων.
Με βάση την παράγραφο 20 του Πλαισίου σε περίπτωση που ένας ερευνητικός οργανισμός ή μια
ερευνητική υποδομή χρησιμοποιείται τόσο για οικονομικές όσο και για μη οικονομικές δραστηριότητες, η δημόσια χρηματοδότηση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις μόνο στον βαθμό που καλύπτει δαπάνες που συνδέονται με τις οικονομικές δραστηριότητες.
Εάν ο εν λόγω οργανισμός ή υποδομή χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά για μη οικονομική δραστηριότητα, η χρηματοδότησή του/της μπορεί να μην εμπίπτει καθόλου στο πεδίο εφαρμογής των
κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις εφόσον η οικονομική δραστηριότητα είναι αμιγώς επικουρική,
δηλαδή συνδέεται άμεσα με τη δραστηριότητα του ερευνητικού οργανισμού ή της ερευνητικής υποδομής και είναι απαραίτητη για αυτήν ή είναι συνυφασμένη με την κύρια μη οικονομική χρήση
του/της και είναι περιορισμένου πεδίου εφαρμογής. Η Επιτροπή θα θεωρεί ότι όντως πρόκειται για
την ως άνω περίπτωση, όταν οι οικονομικές δραστηριότητες καταναλίσκουν ακριβώς τους ίδιους
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πόρους (όπως υλικό, εξοπλισμό, εργασία και σταθερό κεφάλαιο) με τις μη οικονομικές δραστηριότητες και η δυναμικότητα που διατίθεται κάθε έτος για τέτοιου είδους οικονομικές δραστηριότητες
δεν υπερβαίνει το 20 % της συνολικής ετήσιας δυναμικότητας του φορέα.
Ως εκ τούτου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα έπρεπε να θεσπίσει μηχανισμούς ελέγχου για διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις ως άνω πρόνοιες. Συναφώς, για λόγους νομικής ασφάλειας, οι συναλλαγές του Πανεπιστημίου με ιδιωτικές επιχειρήσεις (π.χ. η έρευνα που διεξάγεται για λογαριασμό
μιας επιχείρησης) θα πρέπει εξ’ αρχής να γίνονται με όρους της αγοράς, έτσι ώστε να αποκλειστεί η
παροχή οποιουδήποτε οικονομικού πλεονεκτήματος σε επιχειρήσεις, το οποίο στη συνέχεια θα μπορούσε ενδεχομένως να θεωρηθεί ως κρατική ενίσχυση. Ο Έφορος παρέπεμψε στο μέρος του Πλαισίου το οποίο προνοεί για τις προαναφερθείσες συναλλαγές.
5.2.15. νομοτυπικός Έλεγχος φορέων για Κατάταξη στις Κατηγορίες Δικαιούχων των Προγραμμάτων του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας για Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και Καινοτομία RESTART 2016 – 2020
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (εφεξής «το ΙΠΕ») ζήτησε την άποψη του Εφόρου ως προς την κατάταξη συγκεκριμένων επιχειρήσεων, οι οποίες είχαν αιτηθεί ενίσχυσης στο εν θέματι μέτρο, με βάση
τη Σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών
και των μεσαίων επιχειρήσεων (εφεξής «η Σύσταση»), σύμφωνα με τα στοιχεία που το ΙΠΕ έθεσε ενώπιον του Εφόρου.
Με βάση τη Σύσταση, τα τρία κριτήρια ώστε μια επιχείρηση να χαρακτηριστεί ως ΜΜΕ, δηλαδή του
αριθμού απασχολουμένων, του κύκλου εργασιών ή του ισολογισμού και της ανεξαρτησίας λαμβάνονται υπόψη σωρευτικά, δηλαδή πρέπει να πληρούνται ταυτόχρονα. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολουμένων και των χρηματοοικονομικών ποσών είναι
εκείνα που αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και υπολογίζονται σε ετήσια
βάση.
Ο Έφορος, με επιστολή του ημερ. 25.4.2017, στο πλαίσιο του συμβουλευτικού του ρόλου κατά την
εφαρμογή μέτρων κρατικών ενισχύσεων, ως προς ζητήματα που παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυσκολία
επίλυσης σε επίπεδο Αρμοδίων Αρχών, πληροφόρησε την Αρμόδια Αρχή ότι σε σχέση με την πρώτη
εταιρεία, αυτή πληρούσε μεν το κριτήριο του αριθμού των εργαζομένων, όχι όμως και το κριτήριο
του ετήσιου κύκλου εργασιών. Συνεπώς θα έπρεπε να θεωρηθεί ως πολύ μικρή επιχείρηση. Ωστόσο,
αυτό που διαφοροποιούσε την αντιμετώπιση της εταιρείας αυτής, με βάση τα κριτήρια της Σύστασης, είναι η «ανεξαρτησία» αφού μοναδικός μέτοχός της είναι η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου. Με βάση
τη Σύσταση, στον υπολογισμό του αριθμού των απασχολουμένων και των χρηματοοικονομικών
ποσών, συνυπολογίζονται, προς διακρίβωση της ιδιότητας μιας επιχείρησης ως ΜΜΕ ή μεγάλης επιχείρησης, οι επιχειρήσεις με τις οποίες αυτή συνδέεται, δηλαδή οι «συνεργαζόμενες» και οι «συνδεδεμένες» επιχειρήσεις. Ο Έφορος υπέδειξε ότι οι Εκκλησίες και γενικότερα οι θρησκευτικές
οργανώσεις συγκαταλέγονται, σύμφωνα με την Επιτροπή, στους φορείς εκείνους που επιτελούν καθαρά κοινωνικό έργο, των οποίων οι δραστηριότητες δε μπορούν να χαρακτηριστούν ως οικονομικές. Κατά συνέπεια δε συνιστούν επιχειρήσεις και κατά κανόνα εξαιρούνται από τους κοινοτικούς
κανόνες ανταγωνισμού, εκτός εάν εμπλέκονται σε καθαρά οικονομικές δραστηριότητες.
Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου επιχειρήσεις ανήκουν ή ελέγχονται από ένα ή από κοινού περισσότερα εκκλησιαστικά ιδρύματα (π.χ. μέσω της Ιεράς Συνόδου) δεν αποκλείεται να συνιστούν μεγά-
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λου μεγέθους επιχειρήσεις με βάση τη Σύσταση. Εάν αθροιστούν τα δεδομένα αυτών των επιχειρήσεων τότε πιθανόν να προκύπτει ότι καμία από αυτές δεν εμπίπτει στον ορισμό των ΜΜΕ με βάση
τη Σύσταση.
Υπό το φως των ως άνω υποδείξεων, λόγω του ότι μοναδικός της μέτοχος είναι η Ιερά Αρχιεπισκοπή
Κύπρου δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί με βάση τα κριτήρια της Σύστασης ως ανεξάρτητη επιχείρηση.
Εν σχέσει με τη δεύτερη εταιρεία, μοναδικός μέτοχός της είναι ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης Λτδ, ο οποίος ανήκει στην Κυπριακή Δημοκρατία. Σύμφωνα με τον Έφορο, η εταιρεία αυτή κατατάσσεται ως μεγάλη επιχείρηση διότι με βάση τη Σύσταση «μια επιχείρηση δεν μπορεί να θεωρηθεί
ΜΜΕ, εάν το 25% ή περισσότερο του κεφαλαίου της ή των δικαιωμάτων ψήφου της ελέγχεται, άμεσα ή
έμμεσα, από ένα ή περισσότερους δημόσιους οργανισμούς ή δημόσιους φορείς, μεμονωμένα ή από
κοινού».
5.2.16. τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της κοινότητας Διερώνας, λόγω βλάβης
στην υδατοδεξαμενή του υδατικού έργου Πιτσιλιάς
Σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, στις 30 Μαΐου 2017 ζητήθηκαν οι απόψεις του Εφόρου για το κατά πόσον η επισκευή της εν θέματι υδατοδεξαμενής από
το κράτος εγείρει ζήτημα κρατικών ενισχύσεων, λαμβανομένου υπόψη ότι η υδατοδεξαμενή κατασκευάστηκε προενταξιακά, με κυβερνητική συνεισφορά, στο πλαίσιο του Σχεδίου Ενιαίας Αγροτικής
Αναπτύξεως Πιτσιλιάς, περί το 1979-85.
Ο Έφορος, με επιστολή του ημερ. 19.6.2017, υπέδειξε κατ’ αρχάς ότι οι ενισχύσεις προς τα Αρδευτικά
Τμήματα συνιστούν έμμεσες κρατικές ενισχύσεις προς τους γεωργούς μέλη τους, ως τους τελικούς
επωφελούμενους από την ενίσχυση, καθότι τους απαλλάσσουν από οικονομικές υποχρεώσεις έναντι των Αρδευτικών Τμημάτων, ήτοι από το κόστος επισκευής, το οποίο, υπό κανονικές συνθήκες, θα
καλούντο να καταβάλουν οι ίδιοι. Ως εκ τούτου, η ανάληψη της επισκευής της εν θέματι υδατοδεξαμενής ή του κόστους της από το κράτος συνιστά κάλυψη λειτουργικής δαπάνης, την οποίαν ένα
φυσικό ή νομικό πρόσωπο επωμίζεται, στο πλαίσιο της συνήθους δραστηριότητάς του. Οι λειτουργικές ενισχύσεις εκτός εάν ρητά προβλέπεται το αντίθετο κρίνονται ασυμβίβαστες με την κοινή
αγορά.
Προενταξιακά βρισκόταν σε ισχύ σχέδιο με τίτλο «Κυβερνητική συνεισφορά για την εκτέλεση δευτερευόντων αρδευτικών έργων προς όφελος Αρδευτικών Τμημάτων», το οποίο κοινοποιήθηκε από την
Κυπριακή Δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 30.8.2004 και θεωρείτο ως «υφιστάμενο
μέτρο», το οποίο όμως, κατ’ εφαρμογή των προνοιών της Συνθήκης Προσχώρησης για τον τομέα
της γεωργίας, έληξε στις 30.4.2007.
Ωστόσο, ένα σχέδιο ενισχύσεων το οποίο ξεκίνησε κατά την προενταξιακή περίοδο μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζεται μετά την ένταξη επειδή μια ενίσχυση θεωρείται ότι χορηγείται κατά τη στιγμή
παραχώρησης στον δικαιούχο του έννομου δικαιώματος λήψης της ανεξαρτήτως του χρόνου της
πραγματικής καταβολής της. Εντούτοις, αυτό προϋποθέτει ότι το ποσό της ενίσχυσης έχει υπολογιστεί εκ των προτέρων με ακρίβεια. Δηλαδή το ποσό της ενίσχυσης θα πρέπει να είναι γνωστό κατά
το χρόνο χορήγησης του έννομου δικαιώματος λήψης της ενίσχυσης. Για να θεωρείται μια ενίσχυση
ότι έχει εφαρμογή μετά την ένταξη προϋποθέτει ότι αποφέρει όφελος που είναι άγνωστο ή μη επακριβώς γνωστό κατά τη χορήγησή της. Ο Έφορος, στην εν λόγω επιστολή του, προέβη σε εκτενή
παράθεση νομολογίας της ΕΕ, όπου επαναλαμβάνεται η προπαρατεθείσα ερμηνευτική αρχή.
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Υπό το φως των ως άνω ο Έφορος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, εν προκειμένω, παρότι το έργο κατασκευάστηκε προενταξιακά η επισκευή βλάβης για το μέλλον αφορά δαπάνη το ύψος της οποίας
δεν δύναται να είναι επακριβώς γνωστό και προφανώς θα έχει ακαθόριστη διάρκεια ισχύος. Ως εκ
τούτου, αποτελεί νέο μέτρο κρατικής ενίσχυσης, ήτοι πρόκειται για ενίσχυση λειτουργικής μορφής.
Συνεπώς, δεν υφίσταται υποχρέωση, από μέρους της Δημοκρατίας, κάλυψης του κόστους επισκευής
τυχόν βλάβης στην εν λόγω υδατοδεξαμενή, το οποίο θα πρέπει να επωμιστεί το ίδιο το Αρδευτικό
Έργο.
Αντί της ανάληψης του κόστους της εν λόγω δαπάνης από το ίδιο το Αρδευτικό Έργο, ο Έφορος,
υπέδειξε τις εξής εναλλακτικές επιλογές:
α) Το ποσό που θα αναλογεί στον κάθε γεωργό για την εν λόγω επισκευή, μπορεί να λογιστεί ως ενίσχυση de minimis, με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1408/2013. Η επιδιόρθωση από τις κρατικές
αρχές θα μπορούσε να γίνει ακόμα και άμεσα, αν αυτό είναι επιβεβλημένο από την φύση της βλάβης, αφού ο κανόνας de minimis δεν προϋποθέτει χαρακτήρα κινήτρου, δηλαδή υποβολή αίτησης
από το δικαιούχο γεωργό πριν τη χορήγηση της ενίσχυσης.
β) Την μετατροπή του εν θέματι Έργου σε Κυβερνητικό Υδατικό Έργο με ταυτόχρονη ανάληψη από
το κράτος των οικονομικών υποχρεώσεων του παρελθόντος και των δικαιωμάτων που προκύπτουν
από το έργο αυτό. Με τον τρόπο αυτό το Έργο μετατρέπεται σε δημόσια υποδομή με αποτέλεσμα
η ανάληψη των υποχρεώσεών του από το κράτος να μην εγείρει ζήτημα κρατικής ενίσχυσης προς
τους γεωργούς μέλη του.
γ) Τη χορήγηση επενδυτικής ενίσχυσης για βελτίωση της υποδομής, με ένταση ενίσχυσης έως 60%
της επιλέξιμης δαπάνης, με βάση το άρθρο 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014. Η ενίσχυση αυτή χορηγείται βάσει Σχεδίου, το οποίο εγκρίνεται από τον Έφορο.
5.2.17. αυτονόμηση του τμήματος ταχυδρομικών υπηρεσιών (ττυ) και μετατροπή του σε νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (νΠΙΔ) με μοναδικό μέτοχο το Κράτος
To Yπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κοινοποίησε προς το Γραφείο το ζήτημα της μεταφοράς προσωπικού από το ΤΤΥ προς ΝΠΙΔ για έλεγχο της συμβατότητάς του με τους κανόνες των
κρατικών ενισχύσεων. Οι δύο εναλλακτικές επιλογές που εξετάζονταν από το Υπουργείο ήταν η μίσθωση υπηρεσιών του υφιστάμενου προσωπικού του ΤΤΥ από το ΝΠΙΔ και η παραχώρηση στο προσωπικό του ΤΤΥ μακροχρόνιας άδειας άνευ απολαβών με παράλληλη εργοδότησή του από το ΝΠΙΔ.
Με επιστολή του προς το Υπουργείο ημερ. 13.1.2017, ο Έφορος ανέφερε ότι, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, η αμοιβή που θα καταβληθεί προς το κράτος για τη μίσθωση του προσωπικού του Τμήματος από το ΝΠΙΔ θα καθοριστεί από το Υπουργικό
Συμβούλιο. Ο τρόπος όμως υπολογισμού της αμοιβής, ο οποίος είναι άγνωστος, είναι βασικός παράγοντας της αξιολόγησης. Όσον αφορά στην δεύτερη επιλογή, δηλαδή την παραχώρηση στο προσωπικό του Τμήματος μακρόχρονης άδειας άνευ απολαβών, με παράλληλη εργοδότησή του από το
ΝΠΙΔ σημειώνεται ότι οι αντίστοιχες ρυθμίσεις για το προσωπικό της Αρχής Λιμένων Κύπρου, τις
οποίες επικαλέστηκε η Αρμόδια Αρχή, δεν κοινοποιήθηκαν στο Γραφείο για αξιολόγηση, παρότι
αυτό ζητήθηκε επανειλημμένως με επιστολές του Εφόρου. Χωρίς την γνώση όλων των στοιχείων της
υπόθεσης, ο Έφορος ανέφερε ότι ήταν αδύνατο να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα επί της ύπαρξης
ή μη κρατικής ενίσχυσης και, σε περίπτωση που διαπιστωθεί κρατική ενίσχυση, επί της δυνατότητας έγκρισής της από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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Τόνισε δε ότι, σε περίπτωση κατά την οποία το κράτος αναλάβει μελλοντικά μέρος των λειτουργικών
δαπανών του ΝΠΙΔ, αυτό θα θεωρηθεί ότι είναι κρατική ενίσχυση προς το ΝΠΙΔ, καθώς η ενέργεια
αυτή θα προσδώσει, σ’ αυτό οικονομικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών του, πλεονέκτημα
που η επιχείρηση δε θα είχε αποκομίσει υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας της αγοράς.
Ακόμη όμως και εάν τα πιο πάνω μέτρα συνιστούν κρατική ενίσχυση προς το ΝΠΙΔ, αυτό συνέχισε,
δε σημαίνει ότι δεν μπορούν να κριθούν ως συμβατές κρατικές ενισχύσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
στην οποία το μέτρο υποχρεωτικά κοινοποιείται, αξιολογεί την συμβατότητα των ενισχύσεων που χορηγούνται σε κρατικές επιχειρήσεις, με σκοπό την αφαίρεση των διαρθρωτικών μειονεκτημάτων
που διαμορφώθηκαν όταν αυτές λειτουργούσαν υπό καθεστώς μονοπωλίου, με βάση το άρθρο 107
(3) (γ) της ΣΛΕΕ, το οποίο επιτρέπει τις «ενισχύσεις για την προώθηση της αναπτύξεως ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων ή οικονομικών περιοχών, εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους των συναλλαγών κατά τρόπο που θα αντέκειτο προς το κοινό συμφέρον». Η Επιτροπή κηρύσσει αυτές τις
ενισχύσεις ως συμβατές με την εσωτερική αγορά, αφού διαπιστώσει την ύπαρξη πραγματικών διαρθρωτικών μειονεκτημάτων των δικαιούχων, σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους του ιδιωτικού
τομέα και αφού επίσης κρίνει ότι οι ενισχύσεις είναι αναγκαίες και ανάλογες με το μέγεθος των μειονεκτημάτων ή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Καταληκτικά ο Έφορος ανέφερε ότι δεν επιτρέπεται, τα μέτρα να παρέχουν επιπρόσθετα οικονομικά πλεονεκτήματα στους δικαιούχους που θα
νόθευαν αθέμιτα τον ανταγωνισμό στην ελεύθερη αγορά.
5.2.18. Έργα υποδομής και/ή κρατική βοήθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την αγγλική
σχολή λευκωσίας
Η Ελεγκτική Υπηρεσία ζήτησε από τον Έφορο τις θέσεις του σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων
των κρατικών ενισχύσεων όσον αφορά την κρατική ενίσχυση προς την Αγγλική Σχολή Λευκωσίας.
Ο Έφορος, στις 8 Μαΐου 2017, απέστειλε απαντητική επιστολή προς την Ελεγκτική Υπηρεσία, στην
οποία αναφέρει ότι, η πάγια θέση του Γραφείου για την αξιολόγηση των ενισχύσεων προς τα ιδρύματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία βασίζεται στην πρακτική των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανεξάρτητα από το εάν αυτά ανήκουν ή όχι στο δημόσιο
σύστημα εκπαίδευσης, στοιχείο από το οποίο εξαρτάται η επιχειρηματική τους ιδιότητα, δεν επηρεάζουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και συνεπώς δεν πληρούν όλα τα κριτήρια του άρθρου 107
παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ για να χαρακτηριστούν ως κρατικές ενισχύσεις.
Σε παρόμοιες υποθέσεις ενισχύσεων, προς το Γαλλοκυπριακό σχολείο και το Junior School, ο Έφορος είχε κρίνει ότι, τα εν λόγω σχολεία, δεδομένου ότι δεν δραστηριοποιούνται σε άλλες αγορές
πλην της Κύπρου, απευθύνονται σε μια τοπική αγορά, στην οποία, λόγω της φύσης της ασκούμενης
δραστηριότητας, δεν μπορούν να αναπτύξουν διασυνοριακές συναλλαγές. Τα σχολεία, προφανώς,
δεν μπορούν να προσελκύσουν μαθητές, των οποίων οι οικογένειες διαμένουν σε άλλα κράτη μέλη
της ΕΕ, ακόμα και χωρίς να συνυπολογιστεί η απόσταση που χωρίζει την Κύπρο από τα υπόλοιπα
κράτη μέλη της Ένωσης. Η δυνατότητα να προσελκύσει μια επιχείρηση πελάτες/καταναλωτές από
άλλα κράτη μέλη ή, αντίθετα, να διατηρήσει πελάτες/καταναλωτές που ενδεχομένως να κατευθύνονταν σε επιχειρήσεις άλλων κρατών μελών, είναι το κριτήριο με το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
κρίνει σε παρόμοιες υποθέσεις κατά πόσον η ενίσχυση επηρεάζει ή μπορεί δυνητικά να επηρεάσει
τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.
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Συνεπώς, τα διάφορα οικονομικά πλεονεκτήματα που χορηγούνται από το κράτος προς την Αγγλική
Σχολή Λευκωσίας, όπως επίσης και οι τυχόν οικονομικές ενισχύσεις προς άλλα ιδιωτικά κυπριακά
σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκτιμάται ότι κατά κανόνα δεν πληρούν
όλα τα κριτήρια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ για να χαρακτηριστούν ως κρατικές ενισχύσεις.
5.2.19. χρεώσεις για εξαγωγές πατατών από το λιμάνι λεμεσoύ
Με επιστολή του ο Υπουργός Οικονομικών ζήτησε από τον Έφορο πληροφορίες για την δυνατότητα εφαρμογής σχεδίου μερικής επιδότησης του κόστους των χρεώσεων που επιβάλλει ο διαχειριστής του λιμένα Λεμεσού για τις εξαγωγές κυπριακών πατατών.
Στην επιστολή του ημερ. 9 Ιουνίου 2017 ο Έφορος ενημέρωσε κατ’ αρχάς τον Υπουργό Οικονομικών ότι η διεπιδότηση των εξαγωγών από τις εισαγωγές εφαρμοζόταν από την Αρχή Λιμένων Κύπρου πριν την προσχώρηση της Κύπρου στην ΕΕ και τερματίστηκε με την έγκριση από τη Βουλή
των Αντιπροσώπων των περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Καταβλητέα Δικαιώματα) (Τροποποιητικών)
Κανονισμών του 2004 μετά από την υπ’ αριθμό 32 Απόφαση του τότε Εφόρου, ημερ. 13 Δεκεμβρίου
2001, στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης όλων των υφιστάμενων τότε ενισχύσεων που υποχρεωτικά προηγήθηκε της ένταξης στην ΕΕ. Συνεπώς εάν η Αρχή Λιμένων Κύπρου εξακολούθησε να
εφαρμόζει παρόμοια μέτρα που άμεσα ή έμμεσα επιδοτούσαν τις εξαγωγές κυπριακών προϊόντων,
όπως αναφέρεται στην επιστολή του Υπουργού, τότε αυτό συνέβαινε κατά παράβαση τόσο του
Νόμου όσο και του ενωσιακού δικαίου για τις κρατικές ενισχύσεις.
Οι εξαγωγικές ενισχύσεις συνιστούν την κατ’ εξοχήν απαγορευμένη μορφή κρατικών ενισχύσεων,
αφού αντιστρατεύονται την ίδια την ύπαρξη της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ εντός της οποίας οι επιχειρήσεις των κρατών μελών της Ένωσης διακινούν προϊόντα και υπηρεσίες ελεύθερα. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο ακόμα και οι ενωσιακοί κανονισμοί, που διέπουν τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de
minimis), μέσω των οποίων μπορεί κατ’ εξαίρεση να χορηγηθούν κρατικές ενισχύσεις ασύμβατες με
τους γενικούς κανόνες των κρατικών ενισχύσεων, απαγορεύουν ρητά την χορήγηση ενισχύσεων de
minimis για εξαγωγικούς σκοπούς.
5.2.20. Πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014 – 2020 - Καθεστώς 7.3 «ευρυζωνική υποδομή» εγκατάσταση σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (Wi-Fi) στις πλατείες των
κοινοτήτων και των αγροτικών δήμων
Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών κοινοποίησε στο γραφείο του Εφόρου σχέδιο ενισχύσεων με
σκοπό την εγκατάσταση σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (Wi-Fi) στις πλατείες των
κοινοτήτων και των αγροτικών δήμων.
Στις 24 Ιουλίου 2017, ο Έφορος απέστειλε σχετική γνωμοδότηση στην Αρμόδια Αρχή, στην οποία καταλήγει ότι, βάσει των πληροφοριών που του δόθηκαν, το μέτρο δεν πληροί τις προϋποθέσεις του
άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, έτσι ώστε να χαρακτηρισθεί ως κρατική ενίσχυση. Όπως αναφέρεται και στην Ανακοίνωση της Επιτροπής – Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ για την εφαρμογή των
κανόνων στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων όσον αφορά την ταχεία ανάπτυξη των ευρυζωνικών
δικτύων, τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας δεν αποτελούν
κατ’ ανάγκη κρατικές ενισχύσεις, όπως για παράδειγμα εκείνα που δεν εξυπηρετούν εμπορικούς
σκοπούς του κράτους και δεν ευνοούν μια συγκεκριμένη επιχείρηση τηλεπικοινωνιών.
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Το μέτρο προέβλεπε ότι το κράτος απλώς θα προμηθευτεί, με διαδικασία προσφορών, δηλαδή σε
τιμές αγοράς, τον εξοπλισμό των Wi-Fi Ηotspots. Στη συνέχεια οι δήμοι και οι κοινότητες, που συμμετέχουν στο έργο, θα επιλέξουν με διαγωνιστική διαδικασία, είτε ατομικά είτε συλλογικά, τον πάροχο ή τους παρόχους των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, οι οποίες επίσης μπορεί να ποικίλλουν
ανά περιοχή. Λήφθηκε επίσης υπόψη το σχετικά χαμηλό κόστος του έργου (600.000 χιλ. ευρώ), όπως
και το γεγονός ότι τα Wi-Fi Hotspots θα είναι περιορισμένης έκτασης και θα εγκατασταθούν σε δημόσιους χώρους όπου δε λειτουργούν σημεία ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο.
Κατά κανόνα η προμήθεια από το κράτος, με διαγωνιστική διαδικασία, προϊόντων ή υπηρεσιών, οι
οποίες πραγματοποιούνται σε τιμές αγοράς, θεωρείται ότι δεν παρέχουν οικονομικό πλεονέκτημα
σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις με αποτέλεσμα τα μέτρα να μην εμπίπτουν στους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων.
Τονίστηκε τέλος, η προϋπόθεση διενέργειας διάφανης και ανταγωνιστικής διαδικασίας προσφορών
τόσο από το Τμήμα για την αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού όσο και από τους δήμους και τις
κοινότητες για την παροχή υπηρεσιών από εταιρείες τηλεπικοινωνιών, έτσι ώστε να αποκλειστεί το
ενδεχόμενο ευνοϊκής μεταχείρισης συγκεκριμένων επιχειρήσεων, η οποία θα ισοδυναμούσε με
ασύμβατη κρατική ενίσχυση.
5.2.21. Παραχώρηση χορηγίας προς συνεργατικές εταιρείες Διάθεσης Γεωργικών Προϊόντων
(σεΔΙΓεΠ) για εξασφάλιση οφειλής τους προς την Κυβέρνηση λόγω καταβολής κυβερνητικών εγγυήσεων
Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας κοινοποίησε στον Έφορο μέτρο κρατικών χορηγιών προς τις
ΣΕΔΙΓΕΠ προς εξόφληση των οφειλών τους προς την Κυβέρνηση, οι οποίες προέκυψαν λόγω της
καταβολής της κυβερνητικής εγγύησης των δανείων τους που είχαν συνάψει με πιστωτικά ιδρύματα.
Στην επιστολή του ημερ. 13.10.2017 ο Έφορος ανέφερε ότι η παραίτηση του κράτους από την είσπραξη αυτών των οφειλών, είτε αυτή λαμβάνει την μορφή ανοχής στην μη αποπληρωμή τους εκ
μέρους του οφειλέτη είτε αντισταθμίζεται με καταβολή χορηγίας για την αποπληρωμή τους, συνιστά
σαφές οικονομικό πλεονέκτημα προς την δικαιούχο επιχείρηση. Στην προκειμένη περίπτωση το πλεονέκτημα αυτό πληροί όλες τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 107 (1) της ΣΛΕΕ για να συνιστά
κρατική ενίσχυση, καθότι χορηγείται σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις μέσω κρατικών πόρων και νοθεύει τον ανταγωνισμό σε βαθμό επηρεασμού των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, όπως όλες άλλωστε οι ενισχύσεις στον γεωργικό τομέα. Η κρατική αυτή ενίσχυση καλύπτει λειτουργικές δαπάνες
των επιχειρήσεων αυτών και συνεπώς αποτελεί λειτουργική ενίσχυση που κατά κανόνα απαγορεύεται.
Σημειώθηκε ωστόσο ότι, για τις εταιρείες που έχουν αναστείλει οριστικά τη λειτουργία τους δεν
τίθεται θέμα κρατικής ενίσχυσης, καθότι δεν αποτελούν πλέον δρώσες οικονομικές μονάδες. Για τις
επιχειρήσεις που βρίσκονται υπό καθεστώς εκκαθάρισης αλλά συνεχίζουν να λειτουργούν, οι κανόνες ισχύουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις το κράτος θα πρέπει, μέσω της διαδικασίας εκκαθάρισης, να
διεκδικήσει την είσπραξη του μεγαλύτερου δυνατού μέρους του ποσού που κατέβαλε στην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, σε σχέση με τις εγγυήσεις.
Οι τρόποι με τους οποίους οι ενισχύσεις στις υπό αναφορά εταιρείες για εξόφληση των οφειλών
τους προς την Κυβέρνηση, οι οποίες προέκυψαν λόγω της καταβολής της κυβερνητικής εγγύησης
των δανείων τους, θα μπορούσαν να κριθούν συμβατές με το δίκαιο των κρατικών ενισχύσεων παρατίθενται ως ακολούθως:
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α) H εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής σχετικά με τις ενισχύσεις de minimis, βάσει του οποίου μπορούν να δοθούν ενισχύσεις όχι μόνο με τη μορφή άμεσης επιχορήγησης μέχρι 200 χιλ. ευρώ ανά τριετία σε μία επιχείρηση αλλά και ενισχύσεις υπό τη μορφή
δανείου ή εγγύησης, υπό τον όρο ότι ο δικαιούχος δεν έχει υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία
αφερεγγυότητας ούτε πληροί τις προϋποθέσεις με βάση την εγχώρια νομοθεσία στην οποία
υπόκειται, για να υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας κατόπιν αιτήσεως των
δανειστών του.
β) Η εφαρμογή των ενισχύσεων διάσωσης και αναδιάρθρωσης προβληματικών επιχειρήσεων,
σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2014. Οι ενισχύσεις
αυτές μπορούν να χορηγηθούν βάσει ειδικού καθεστώτος σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι
οποίες πληρούν τα προκαθορισμένα κριτήρια της προβληματικής επιχείρησης.
Η εισήγηση του Γραφείου μας για τον χειρισμό της εν λόγω υπόθεσης ήταν η χρήση των ενισχύσεων
διάσωσης και αναδιάρθρωσης προβληματικών επιχειρήσεων, καθότι είναι οι μόνες που θέτουν τις
βάσεις και τα κίνητρα για την βιωσιμότητα των ΣΕΔΙΓΕΠ. Αντιθέτως οι ενισχύσεις de minimis είναι ενισχύσεις έσχατης ανάγκης που απλώς ανακουφίζουν προσωρινά τις επιχειρήσεις αυτές μη αντιμετωπίζοντας τα διαρθρωτικά προβλήματά τους.
5.2.22. Καθεστώς κρατικών ενισχύσεων προς τους κτηνοτρόφους για τη συλλογή, μεταφορά,
επεξεργασία και καταστροφή των νεκρών ζώων
Στις 20 Μαρτίου 2017 εστάλη από τον Έφορο επιστολή προς το Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, με
αφορμή δημοσιεύματα του ημερήσιου τύπου, σύμφωνα με τα οποία υφίσταται ζήτημα νομιμότητας
της λειτουργίας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη διαδικασία συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και καταστροφής νεκρών ζώων.
Στην επιστολή υπενθυμίστηκε ότι το εν λόγω καθεστώς κρατικών ενισχύσεων με αρ. αναφοράς SA.
40582 εφαρμόζεται με νομική βάση συμβατότητάς του τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 702/2014 (Απαλλακτικός Κανονισμός ενισχύσεων προς τη γεωργία) και ειδικότερα με το άρθρο 27 του Κανονισμού
αυτού, που αναφέρεται στις ενισχύσεις στον κτηνοτροφικό τομέα και στις ενισχύσεις για νεκρά ζώα.
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 27 του πιο πάνω Κανονισμού αναφέρεται ότι, οι ενισχύσεις του κόστους απομάκρυνσης και καταστροφής νεκρών ζώων «εξαρτώνται από την ύπαρξη συνεκτικού προγράμματος εποπτείας και διασφάλισης της ασφαλούς διάθεσης όλων των νεκρών ζώων στο κράτος
μέλος». Συνεπώς η ύπαρξη ενός τέτοιου συστήματος αποτελεί προϋπόθεση συμβατότητας των σχετικών ενισχύσεων με τον Κανονισμό αυτό.
Ενόψει των ανωτέρω, ο Έφορος ζήτησε από την Αρμόδια Αρχή να τον πληροφορήσει κατά πόσον
υφίσταται θέμα νομιμότητας της λειτουργίας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο κυπριακό σύστημα απομάκρυνσης και καταστροφής νεκρών ζώων, όπως και για τα μέτρα που έλαβε για την αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος.
5.2.23. αποκρατικοποίηση λιμένα λεμεσού - εξόφληση δανείου για λιμενεργάτες
Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κοινοποίησε στον Έφορο προς αξιολόγηση,
πρόταση εξόφλησης από το κράτος του δανείου που είχαν συνάψει οι ναυτικοί πράκτορες για την
αποζημίωση των λιμενεργατών και των σημειωτών.
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Στην επιστολή του ημερ. 20.10.2017 ο Έφορος τονίζει ότι, η αρχική διευθέτηση του θέματος,
δηλαδή η καταβολή αποζημίωσης στους λιμενεργάτες και σημειωτές, που διευθετήθηκε με τον περί
Ειδικού Τέλους επί των Απολαβών των Λιμενεργατών και Σημειωτών Νόμο του 2008 [Ν.58(Ι)/ 2008]
συνιστά κρατική ενίσχυση, καθότι ικανοποιεί όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος
1 της ΣΛΕΕ. Συγκεκριμένα:
α) Χορηγεί οικονομικό πλεονέκτημα στους ναυτικούς πράκτορες. Απαλλάσσει τους ναυτικούς
πράκτορες από δαπάνες προσωπικού, οι οποίες, υπό κανονικές συνθήκες, θα έπρεπε να επιβαρύνουν τους ιδίους και όχι να χρηματοδοτούνται από τα τέλη του λιμένα, τα οποία αποτελούν έσοδα του εκάστοτε διαχειριστή του. Η σύναψη του εν λόγω δανείου από τους ναυτικούς
πράκτορες είναι άνευ σημασίας, εφόσον η εξόφλησή του δεν έχει αναληφθεί από τους
δανειολήπτες αλλά από επιβαρύνσεις τρίτων μερών που επιβάλλονται βάσει νομοθεσίας και
ελέγχονται από το κράτος.
β) Χορηγείται με κρατικούς πόρους. Με βάση την νομολογία των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων επί
της έννοιας της κρατικής ενίσχυσης, η μεταφορά κρατικών πόρων δεν αφορά αποκλειστικά
ενισχύσεις που δίδονται απευθείας από τις κρατικές αρχές, όπως οι άμεσες επιδοτήσεις και οι
φορολογικές απαλλαγές, αλλά και ενισχύσεις μέσω επιβαρύνσεων τρίτων μερών, των οποίων
η διαχείριση και κατανομή γίνεται με βάση νομοθεσία. Στην προκειμένη περίπτωση το δάνειο αποπληρώνεται βάσει νομοθεσίας από τα τέλη του λιμένα και τα σχετικά ποσά καταβάλλονται σε ειδικό ταμείο, υπό τη φύλαξη της Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας, από το
οποίο εξοφλείται το δάνειο. Συνεπώς ο ρόλος του κράτους στο σχεδιασμό και τη διαχείριση
του μέτρου είναι καθοριστικός.
γ) Είναι επιλεκτικό, διότι εφαρμόζεται για ένα συγκεκριμένο οικονομικό κλάδο, δηλαδή τους
ναυτικούς πράκτορες.
δ) Νοθεύει τον ανταγωνισμό σε βαθμό επηρεασμού των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, καθότι οι
ναυτικοί πράκτορες ασκούν οικονομική δραστηριότητα που είναι αντικείμενο ενδοκοινοτικών
συναλλαγών.
Επισημάνθηκε ιδιαίτερα η παράλειψη της Αρμόδιας Αρχής να κοινοποιήσει στο Γραφείο μας το εν
λόγω Μέτρο, προτού καταθέσει τη σχετική νομοθεσία στην Βουλή των Αντιπροσώπων προς ψήφιση, όπως ορίζει ο Νόμος και το γεγονός ότι, κατά την αλληλογραφία που ανταλλάχθηκε για το ζήτημα της παραχώρησης της διαχείρισης του Λιμένα Λεμεσού σε ιδιώτες, παρά τις επανειλημμένες
ερωτήσεις του Εφόρου για τον τρόπο καθορισμού των τελών που συμπεριελήφθησαν στις σχετικές
συμβάσεις, δε λήφθηκαν σαφείς και συγκεκριμένες απαντήσεις.
Καταλήγοντας, η άμεση αποπληρωμή του υπολοίπου του δανείου δεν αποτελεί νέο Μέτρο κρατικής
ενίσχυσης προς τους ναυτικούς πράκτορες, αλλά συνέχιση του ήδη υφιστάμενου.
5.2.24. σχεδιασμός, Κατασκευή και λειτουργία του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων σολέας και
συναφών εργασιών - Δεξαμενή Διάθεσης ανακυκλωμένου νερού
Το Τμήμα Υδάτων ζήτησε από τον Έφορο γνωμοδότηση επί της κρατικής χρηματοδότησης της κατασκευής και λειτουργίας του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων Σολέας.
Στην γνωμοδότησή του ημερ. 4.10.2017 ο Έφορος αναφέρει ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, η χρηματοδότηση της κατασκευής υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης δεν επηρεάζει τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, με αποτέλεσμα να μη συνιστά κρατική ενίσχυση προς τον ιδιοκτήτη τους, καθότι:
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α) H υποδομή συνήθως δεν αντιμετωπίζει άμεσο ανταγωνισμό.
β) Η ιδιωτική χρηματοδότηση στον εν λόγω τομέα είναι αμελητέα.
γ) Η υποδομή δεν είναι σχεδιασμένη να ευνοεί επιλεκτικά μια συγκεκριμένη επιχείρηση ή κλάδο
αλλά παρέχει οφέλη για την κοινωνία στο σύνολό της.
Οι πιο πάνω προϋποθέσεις ικανοποιούνται στην περίπτωση των κυπριακών υποδομών αποχετεύσεων, δεδομένου κυρίως του καθεστώτος νομικού μονοπωλίου εντός του οποίου λειτουργούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα Συμβούλια Αποχετεύσεων.
Στο επίπεδο του διαχειριστή των υποδομών, η Επιτροπή αναφέρει ότι στις περιπτώσεις όπου η ίδια
η δραστηριότητα διαχείρισης της υποδομής δεν επηρεάζει τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, οι έμμεσες ενισχύσεις προς τον διαχειριστή της υποδομής μπορούν σε γενικές γραμμές να αποκλεισθούν,
όταν η ανάθεση της διαχείρισης γίνεται κατόπιν ανοιχτής, διάφανης και χωρίς διακρίσεις και όρους
ανταγωνιστικής διαδικασίας και η τιμή που προκύπτει είναι θετική. Στην προκειμένη περίπτωση,
λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα, θεωρείται ως απομακρυσμένο το ενδεχόμενο να χορηγούνται
μέσω της σύμβασης έμμεσες κρατικές ενισχύσεις προς τον ανάδοχο και ως εκ τούτου δεν απαιτείται υποχρεωτικά να εφαρμοσθούν οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις για την εκτέλεση υπηρεσιών
γενικού οικονομικού συμφέροντος:
α) Τον τοπικό χαρακτήρα της διαχείρισης του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων.
β) Το γεγονός ότι, όπως αναφέρεται στην επιστολή της Αρμόδιας Αρχής, η διαδικασία έγινε
σύμφωνα με την περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσία.
γ) Τη χαμηλή σχετικά αξία της σύμβασης λειτουργίας (€4,99 εκ. για 20 έτη)
δ) Τον έλεγχο των εγγράφων του διαγωνισμού από το Γενικό Λογιστήριο και την Ελεγκτική
Υπηρεσία.
Παραταύτα, επισημάνθηκε ότι η 20ετής διάρκεια της σύμβασης λειτουργίας της υποδομής είναι
υπερβολικά μεγάλη. Σημειώνεται ότι οι κανόνες για τις ενισχύσεις γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ), που παρότι δεν εφαρμόσθηκαν στη συγκεκριμένη σύμβαση αποτελούν έναν οδηγό
χειρισμού των συμβάσεων αυτών από την πλευρά του κράτους, αναφέρουν ότι η διάρκεια τέτοιων
συμβάσεων θα πρέπει να μην υπερβαίνει τα 10 χρόνια και οι όποιες υπερβάσεις του ορίου θα πρέπει να δικαιολογούνται από την ανάγκη απόσβεσης της επένδυσης, στην οποία έχει προβεί ο ανάδοχος, κάτι που στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν ισχύει καθώς το έργο δε θα χρηματοδοτηθεί από
ιδιωτικά κονδύλια. Οι συμβάσεις μεγάλης διάρκειας θεωρείται ότι περιορίζουν υπερβολικά τον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων για την άσκηση της συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας
ενώ παράλληλα αυξάνουν και την πιθανότητα χορήγησης υπερβολικών οικονομικών πλεονεκτημάτων στον ανάδοχο. Συνεπώς, η διάρκεια της σύμβασης λειτουργίας θα πρέπει να περιοριστεί στα
10 χρόνια.
Όσον αφορά στη συμφωνία για τη δεξαμενή διάθεσης ανακυκλωμένου νερού, αυτή δεν προβλέπει
τη χορήγηση επιδοτήσεων προς τον ανάδοχο ή πληρωμές προς αυτόν από το κράτος και συνεπώς
δεν εμπίπτει κατ’ αρχήν στις αρμοδιότητές του Εφόρου. Τονίστηκε, όμως, ότι σε τέτοιου είδους συναλλαγές του κράτους με ιδιωτικές εταιρείες μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο χορήγησης οικονομικών πλεονεκτημάτων, όταν ακολουθείται μια ανοιχτή, διάφανη και χωρίς διακρίσεις δια-

56

ΓραφεΙο εφορου ελεΓχου ΚρατΙΚΩν ενΙσχυσεΩν

γωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με την περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσία. Σημειώνεται ωστόσο
ότι, θα ήταν σκόπιμο να εξεταστεί κατά πόσο θα πρέπει να επαναληφθεί η διαδικασία πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεδομένου ότι η πρόσκληση δημοσιεύτηκε σε δύο κυπριακές εφημερίδες και ενδιαφέρον εκδήλωσε μόνο μία εταιρεία. Τέθηκε επίσης το ερώτημα κατά πόσο δόθηκε
επαρκής χρόνος προς τις ιδιωτικές εταιρείες να επιδείξουν ενδιαφέρον, λαμβάνοντας υπόψη ότι η
πρόσκληση δημοσιεύτηκε στις 2.10.2017 και η επιστολή του Επάρχου Λευκωσίας προς το Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, στην οποία αναφέρεται ότι επέδειξε ενδιαφέρον μόνο μία
εταιρεία, αποστάληκε στις 10.10.2017.
5.2.25. αίτημα για την παραχώρηση κυβερνητικής εγγύησης 100% στην εταιρεία Cyprus Prime
Tourist Submarine Operation
Το Υπουργείο Οικονομικών κοινοποίησε στον Έφορο προς αξιολόγηση αίτημα της εταιρείας Cyprus
Prime Tourist Submarine Operation για παραχώρηση σε αυτήν κυβερνητικής εγγύησης που θα
κάλυπτε το 100% ενός δανείου της εταιρείας προκειμένου να υλοποιήσει το τουριστικό προϊόν της
με υποβρύχιες εκδρομές.
Στην επιστολή του Εφόρου ημερ. 18.12.2017 επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών δεν είχε
προβεί στην αξιολόγηση του αιτήματος της εν θέματι εταιρείας προτού την αποστείλει στον Έφορο
για γνωμοδότηση, πολιτική η οποία θα πρέπει να ακολουθείται, σύμφωνα με την υπ. αρ. 72 Εγκύκλιο
του Εφόρου, ημερ. 15.7.2016.
Επισημάνθηκε επίσης ότι για το θέμα της χορήγησης κυβερνητικής εγγύησης το Γραφείο του Εφόρου είχε επανειλημμένα ενημερώσει γραπτώς το Υπουργείο Οικονομικών για τις προϋποθέσεις που
θα πρέπει να πληρούνται, έτσι ώστε η χορήγηση κυβερνητικής εγγύησης να μην θεωρείται κρατική
ενίσχυση.
Τέλος, ο Έφορος σημειώνει ότι, σε περίπτωση κατά την οποία το Υπουργείο Οικονομικών επιθυμεί
να χορηγήσει κυβερνητική εγγύηση προς τον οποιονδήποτε δικαιούχο, ενώ δεν πληρούται έστω
και μία από τις προϋποθέσεις μη ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης, το Υπουργείο θα πρέπει να απευθυνθεί στο Γραφείο του και να δικαιολογήσει την αναγκαιότητά της.
5.2.26. ο περί φορολογίας Ιπποδρομιακών στοιχημάτων και λαχείων (τροποποιητικός) νόμος
του 2016, ν. 63(Ι)/2016
Στις 26 Ιανουαρίου 2017 ο Έφορος απέστειλε επιστολή στο Υπουργείο Οικονομικών στην οποία του
γνωστοποιείται ότι η απαλλαγή της ιπποδρομιακής αρχής από την καταβολή φόρου στοιχήματος
αναφορικά με τα ιπποδρομιακά στοιχήματα, που διενεργούνται από την αλλοδαπή ή τα στοιχήματα,
στα οποία συμμετέχουν πρόσωπα που δεν βρίσκονται στην Κύπρο, η οποία εισήχθη με τον υπό αναφορά Νόμο, συνιστά παράνομη και ασυμβίβαστη με το ενωσιακό δίκαιο κρατική ενίσχυση προς την
ιπποδρομιακή αρχή. Ειδικότερα, η υπό εξέταση φορολογική απαλλαγή πληροί σωρευτικά όλες
τις προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 107 (1) της ΣΛΕΕ. Συγκεκριμένα, η εν λόγω ενίσχυση:
α) Χορηγείται από κρατικούς πόρους καθώς η φορολογική ελάφρυνση της ιπποδρομιακής αρχής
συνεπάγεται απώλεια εσόδων για το κράτος.
β) Είναι επιλεκτική επειδή αφορά συγκεκριμένη επιχείρηση και συνιστά εξαίρεση στον κανόνα
αναφοράς, που είναι η υποχρέωση καταβολής φόρου στοιχήματος 10% επί των καθαρών
αποδοχών από στοιχήματα που διενεργούνται από την ιπποδρομιακή αρχή.
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γ) Δίδει οικονομικό πλεονέκτημα στην ιπποδρομιακή αρχή διότι ελαφρύνει τις δαπάνες που είναι
εγγενείς με τη λειτουργία της και που διαφορετικά θα επιβάρυναν τον προϋπολογισμό της.
δ) Νοθεύει τον ανταγωνισμό καθώς το στοίχημα είναι εμπορεύσιμο προϊόν, το οποίο αποτελεί
αντικείμενο ενδοκοινοτικών συναλλαγών. Το οικονομικό πλεονέκτημα που δίδεται στην ιπποδρομιακή αρχή χωρίς αμφιβολία βελτιώνει την ανταγωνιστική της θέση έναντι των ανταγωνιστών της στην εσωτερική αγορά.
Η εν λόγω κρατική ενίσχυση δεν συμβιβάζεται με την εσωτερική αγορά για τους πιο κάτω λόγους:
α) Μειώνει τις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, δηλαδή τις δαπάνες που συνδέονται άρρηκτα με τη λειτουργία της επιχείρησης και που αφορούν τις φορολογικές υποχρεώσεις που
υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να καταβάλλει η επιχείρηση αυτή. Ως εκ τούτου, η εν λόγω
ενίσχυση λαμβάνει το χαρακτήρα λειτουργικής ενίσχυσης, η οποία, με βάση τους κανόνες
των κρατικών ενισχύσεων, δεν είναι επιτρεπτή παρά μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και
υπό συγκεκριμένους όρους.
β) Συνδέεται άμεσα με την εξαγωγή του κυπριακού ιπποδρομιακού στοιχήματος στα άλλα κράτη
μέλη και έτσι λαμβάνει το χαρακτήρα εξαγωγικής ενίσχυσης, η οποία, με βάση τους κανόνες
των κρατικών ενισχύσεων, δεν επιτρέπεται.
Ο Έφορος επισημαίνει ότι το εν λόγω Μέτρο κρατικής ενίσχυσης τέθηκε σε εφαρμογή χωρίς την
προηγούμενη κοινοποίησή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χωρίς την προηγούμενη εξασφάλιση
της έγκρισής της, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 108(3) της ΣΛΕΕ, και γι’ αυτό θεωρείται παράνομη κρατική ενίσχυση. Διευκρινίζεται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση εκ των υστέρων κοινοποίησης του Μέτρου στην Επιτροπή, η τελευταία θα αξιολογήσει το συμβιβάσιμό του με την
εσωτερική αγορά, και επειδή στην προκειμένη περίπτωση το Μέτρο είναι καταφανώς ασυμβίβαστο, θα διατάξει τη Δημοκρατία να προχωρήσει σε ανάκτηση της ενίσχυσης.
Σημειώνεται ότι ο Έφορος τόνισε στην υπό αναφορά επιστολή του ότι με προγενέστερη επιστολή
του ημερ. 27.9.2016 ζήτησε τις επί του προκειμένου θέματος απόψεις της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων και της Λέσχης Ιπποδρομιών Λευκωσίας, οι οποίες στις απαντητικές τους επιστολές δεν εξέφρασαν οποιαδήποτε άποψη επί της ουσίας της υπόθεσης. Υπό το φως των πιο πάνω, η Αρμόδια
Αρχή κλήθηκε να προωθήσει άμεσα τη ψήφιση τροποποιητικού νομοσχεδίου που να καταργεί την
εν λόγω φορολογική απαλλαγή.
Στη συνέχεια ακολούθησε αλληλογραφία μεταξύ του Εφόρου και του Υπουργείου Οικονομικών, το
οποίο διαφωνεί με την θέση του Εφόρου ότι η εν λόγω φορολογική ελάφρυνση συνιστά κρατική
ενίσχυση. Ο Έφορος διατηρεί τις θέσεις του επί του θέματος και συνεπώς η εξέτασή του συνεχίζεται.
5.2.27. Δωρεάν παραχώρηση μετοχών στους πελάτες της συνεργατικής Κυπριακής τράπεζας
Το θέμα της δωρεάν παραχώρησης μετοχών σε καταθέτες και δανειολήπτες της Συνεργατικής
Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ), η οποία είχε αποφασισθεί στη Συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου
ημερ. 31.5.2017, περιήλθε εις γνώση του Εφόρου από δημοσιεύματα του Τύπου και όχι από
επίσημη ενημέρωσή του από το Υπουργείο Οικονομικών.
Κατά την εκτίμηση του Εφόρου η δωρεάν παραχώρηση μετοχών δεν συγκαταλεγόταν στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης της ΣΚΤ, όπως αυτή καθορίστηκε στην Απόφαση της Επιτροπής ημερ.
18.12.2015 (Αρ. Υπόθεσης SA. 43367) και ήταν αντίθετη με συγκεκριμένες δεσμεύσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας όσον αφορά στη διάθεση στο κοινό των μετοχών της Τράπεζας.
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Βάσει των ανωτέρω και στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του, ο Έφορος, με επιστολή
του προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ημερ. 19.6.2017, εισηγήθηκε όπως
ανακληθεί το μέρος της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου που αφορά στην παραχώρηση δωρεάν μετοχών στους καταθέτες και δανειολήπτες της ΣΚΤ και εξασφαλισθεί η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόθεση της Κυβέρνησης να διαφοροποιήσει τον τρόπο ιδιωτικοποίησης
της ΣΚΤ.
Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών σε απαντητική επιστολή του ημερ. 30.6.2017
ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι το Υπουργείο Οικονομικών είχε ετοιμάσει και αποστείλει σχετικό έγγραφο εργασίας προς τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Επιτροπής και κατόπιν πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής και του
Υπουργείου Οικονομικών, όπου και συμφωνήθηκε το Πλαίσιο Πολιτικής. Στη τηλεδιάσκεψη αυτή
είχε συμφωνηθεί ότι το Πλαίσιο Πολιτικής είναι συμπληρωματικό, συνάδει και υλοποιεί τις υφιστάμενες δεσμεύσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ΣΚΤ έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ως εκ
τούτου, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, η Επιτροπή ενημέρωσε τις αρχές της Δημοκρατίας
ότι το Πλαίσιο Πολιτικής δεν θεωρείται ότι αποτελεί νέα κρατική ενίσχυση.
Με νέα επιστολή του προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ημερ. 10.7.2017 ο
Έφορος ζήτησε λεπτομερέστερη ενημέρωση για το θέμα καθώς και για την ανταλλαγείσα μεταξύ του
Υπουργείου Οικονομικών και της Επιτροπής αλληλογραφία, έτσι ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον
η Επιτροπή είχε ενημερωθεί επακριβώς για τη δωρεάν παραχώρηση μετοχών της ΣΚΤ προς το κοινό
και είχε συγκατατεθεί. Στην εν λόγω επιστολή του ο Έφορος εξέφρασε την άποψη ότι οι προσωπικές ή/και τηλεφωνικές ή/και άλλες επαφές οποιουδήποτε/οποιωνδήποτε λειτουργού/ών του Υπουργείου Οικονομικών με την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Επιτροπής δεν θα μπορούσαν να
άρουν τις δεσμεύσεις της Δημοκρατίας προς την Επιτροπή που παρατίθενται στις προαναφερθείσες
Αποφάσεις της. Εξάλλου, σε κάποιες περιπτώσεις, παρά το γεγονός ότι δεν υφίσταται οποιαδήποτε
θεσμοθετημένη διαδικασία, η Επιτροπή εκδίδει σχετική Ανακοίνωση Τύπου, με την οποία γνωστοποιεί την αλλαγή των δεσμεύσεων των κρατών που είχαν ενσωματωθεί στις Αποφάσεις της.
Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών με απαντητική επιστολή του ημερ. 25.7.2017
παρέπεμψε σε επισυναπτόμενη σ’ αυτήν επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής προς επιβεβαίωση της σύμφωνης γνώμης της επί του επίμαχου ζητήματος. Σύμφωνα με το
Υπουργείο Οικονομικών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε οποιεσδήποτε ενστάσεις σε σχέση με τη
διάθεση των μετοχών και τη διαδικασία εισαγωγής τους στο ΧΑΚ.
Από την επιστολή της Επιτροπής φαίνεται ότι υποβλήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών αίτημα
προς την Επιτροπή για αναθεώρηση ορισμένων δεσμεύσεων της Δημοκρατίας, οι οποίες συμπεριλαμβάνονταν στην Απόφασή της ημερ. 18.12.2015. Στην εν λόγω επιστολή μολονότι γίνεται αναφορά σε αλλαγές στην πρόσβαση της ΣΚΤ στις αγορές, δεν κατονομάζεται το συγκεκριμένο μέτρο,
δηλαδή η δωρεάν παραχώρηση στο κοινό μετοχών της ΣΚΤ. Σύμφωνα με την εν λόγω επιστολή, η
Επιτροπή δεν είχε ενστάσεις στις προταθείσες από το Υπουργείο Οικονομικών εισηγήσεις και παραπέμπει σε ηλεκτρονικό μήνυμα αξιωματούχου της προς το Υπουργείο Οικονομικών ημερ.
29.5.2017. Αξιοσημείωτο όμως είναι το γεγονός ότι στο ηλεκτρονικό μήνυμα γίνεται αναφορά σε
όρους, οι οποίοι θα πρέπει να πληρούνται, έτσι ώστε να μην απαιτείται αλλαγή των δεσμεύσεων.
Κατά την άποψή του Εφόρου η επιστολή της Επιτροπής δεν ήταν διαφωτιστική ως προς τα ερωτήματα που είχαν τεθεί προς το Υπουργείο Οικονομικών, καθότι:
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α) Δεν απαντούσε σαφώς στο ερώτημα κατά πόσον είναι σε γνώση της Επιτροπής η παραχώρηση δωρεάν μετοχών στο κοινό από την ΣΚΤ.
β) Δεν ανέφερε τους όρους, οι οποίοι τέθηκαν από τον αξιωματούχο της Επιτροπής στο ηλεκτρονικό μήνυμά του.
Σε συνέχεια των πιο πάνω, ο Έφορος με επιστολή του προς το Υπουργείο Οικονομικών ημερ. 2.8.2017
ζήτησε εκ νέου την ανταλλαγείσα με την Επιτροπή αλληλογραφία του Υπουργείου, η οποία, δεν του
έχει αποσταλεί.
Η άρνηση του Υπουργείου Οικονομικών να φέρει εις γνώση του το σημαντικότερο έγγραφο της
ανταλλαγείσας μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και της Επιτροπής αλληλογραφίας, ουσιαστικά
παρεμπόδισε την άσκηση της αρμοδιότητας του Εφόρου, η οποία συνίσταται στον έλεγχο της γενικής εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1589, ο οποίος υποχρεώνει τα κράτη μέλη να τηρούν τις
αποφάσεις της Επιτροπής και προφανώς και τις τυχόν δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν, στο πλαίσιο
των εν λόγω Αποφάσεων.
5.2.28. σύμβαση για το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων
διάθεσης αποβλήτων της μονάδας διαχείρισης στις επαρχίες λάρνακας και αμμοχώστου
Κατά το 2017 συνεχίστηκε η αλληλογραφία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (ΓΔΑ) της Επιτροπής σχετικά με την εν λόγω υπόθεση πιθανής κρατικής
ενίσχυσης προς τον ανάδοχο της σύμβασης για το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία των
εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων της μονάδας διαχείρισης στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου. Η εν λόγω υπόθεση κοινοποιήθηκε το 2016 από την Κυπριακή Δημοκρατία προς την Επιτροπή για έλεγχο της συμβατότητάς της με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων.
Η ΓΔΑ με επιστολή της προς την Κυπριακή Δημοκρατία ημερ. 19.12.2016 έθεσε συγκεκριμένα ερωτήματα επί της υπόθεσης. Κατόπιν συνεργασίας των αρμοδίων κυπριακών αρχών, ήτοι του Υπουργείου Εσωτερικών, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, του Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων
και του Γενικού Λογιστηρίου, ετοιμάστηκαν οι απαντήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την Επιτροπή, οι οποίες και απεστάλησαν στις 21.2.2017.
5.2.29. Ad hoc κρατική ενίσχυση - χρηματοδότηση της ανέγερσης νέου Γηπέδου στη λεμεσό
Στις 30.11.2016 το Γραφείο διαβίβασε στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έγγραφο προ-κοινοποίησης στο οποίο αναφέρεται η πρόθεση του κράτους για χρηματοδότηση της ανέγερσης νέου γηπέδου στη Λεμεσό και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες η διαχείριση
του γηπέδου θα ανατεθεί στα τρία αθλητικά σωματεία που θα είναι και οι βασικοί χρήστες του γηπέδου, τον «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ», την «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΕΛ» και τον «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΡΗ ΛΕΜΕΣΟΥ». Τα τρία
αθλητικά σωματεία ανήκουν στην Α’ Κατηγορία του κυπριακού πρωταθλήματος και για τους σκοπούς των κανόνων των κρατικών ενισχύσεων θεωρούνται «επιχείρηση» επειδή ασκούν οικονομική
δραστηριότητα, όπως π.χ. με την πώληση εισιτηρίων, παικτών, διαφημιστικών δικαιωμάτων ή
δικαιωμάτων μετάδοσης των αγώνων.
Η διαδικασία προ-κοινοποίησης βρισκόταν σε εξέλιξη καθ’ όλη τη διάρκεια του 2017. Ο ΚΟΑ ως αρμόδια αρχή, σε συνεργασία με το Γραφείο, ετοίμασε απαντήσεις και διευκρινίσεις επί των ζητημάτων
και ερωτημάτων που ήγειρε η Επιτροπή, τις οποίες απέστειλε στην Επιτροπή μέσω του Γραφείου με
σχετικές επιστολές ημερομηνίας 16.6.2017 και 21.9.2017, προκειμένου η τελευταία να μπορέσει να
αξιολογήσει προκαταρκτικά τη συμβατότητα της σχεδιαζόμενης ενίσχυσης. Στις εν λόγω απαντήσεις
ο ΚΟΑ επεξήγησε εκτενώς την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα της προτεινόμενης ενίσχυσης
καθώς και τους σκοπούς κοινής ωφέλειας που αυτή εξυπηρετεί. Ο ΚΟΑ επισύναψε στις εν λόγω απαντήσεις τη μελέτη βιωσιμότητας του έργου που ετοίμασε ο ελεγκτικός οίκος KPMG, την ανάλυση ελ-
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λείμματος χρηματοδότησης του έργου (funding gap analysis), προσχέδιο συμφωνίας υπομίσθωσης
του ακινήτου επί του οποίου θα ανεγερθεί το γήπεδο ανάμεσα στον ΚΟΑ και την εταιρεία που συστάθηκε από τα τρία σωματεία (A.A.A. LIMASSOL STADIUM LTD), καθώς και προσχέδιο συμφωνίας
διαχείρισης του γηπέδου ανάμεσα στον ΚΟΑ και την εν λόγω εταιρεία. Με την τελευταία συμφωνία
επιδιώκεται, μεταξύ άλλων, η συνετή διαχείριση του γηπέδου από τα τρία σωματεία μέσω ενός αυστηρού μηχανισμού ελέγχου που θα ασκείται από τον ΚΟΑ και συμφωνείται ότι όλα τα κέρδη από
τη διαχείριση του γηπέδου θα επιστρέφουν στο κράτος που ανέλαβε την επένδυση, εκτός από ένα
ποσό που θα κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό για την αναβάθμιση/ανακαίνιση του γηπέδου.
Σημειώνεται ότι ο αρχικός σχεδιασμός για σύναψη σύμβασης δανείου με την Τράπεζα Κύπρου Λτδ
εγκαταλείφθηκε.
Παράλληλα, κατόπιν σχετικής πρότασης των αρμόδιων Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και
Πολιτισμού προς το Υπουργικό Συμβούλιο, εξεδόθη η υπ’ Αριθμόν 83.330 Απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου ημερομηνίας 13.9.2017, η οποία θα αποτελεί και τη νομική βάση της ενίσχυσης. Σύμφωνα με την εν λόγω Απόφαση, το Συμβούλιο αποφάσισε, μεταξύ άλλων, όπως ο ΚΟΑ αναλάβει ως
Αναθέτουσα Αρχή εκ μέρους των τριών σωματείων την υλοποίηση του έργου μέσω του προϋπολογισμού του, με αντίστοιχη αύξηση της κρατικής χορηγίας προς αυτόν, για την κάλυψη των ετήσιων
δαπανών του έργου. Επίσης αποφασίστηκε όπως η συμφωνία για την ανέγερση του έργου υπογραφεί μετά την έγκριση της ενίσχυσης από την Επιτροπή και σε περίπτωση που δεν εξασφαλιστεί η
έγκριση της Επιτροπής τότε αφού ακυρωθεί η συμφωνία υπομίσθωσης, το έργο να πραγματοποιηθεί και εκτελεστεί από τον ΚΟΑ, ο οποίος θα είναι ο ιδιοκτήτης και διαχειριστής του γηπέδου.
Για την ετοιμασία όλων των πιο πάνω εγγράφων πραγματοποιήθηκαν σειρά συσκέψεων τόσο στο
Γραφείο του Εφόρου όσο και στα Γραφεία του ΚΟΑ και στο Προεδρικό Μέγαρο.
5.2.30. εποπτεία από τον Έφορο της υλοποίησης της απόφασης της επιτροπής για ανάκτηση των
κρατικών ενισχύσεων που έλαβε το Κεντρικό σφαγείο Κοφίνου [απόφαση (εε) 2016/644
της επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με την κρατική ενίσχυση αριθ. SA. 31855
(11/C, ex N 503/10) που σχεδιάζει να χορηγήσει η Κύπρος για την αναδιάρθρωση του
Κεντρικού σφαγείου Κοφίνου]
Η Κύπρος σύμφωνα με την πιο πάνω Απόφαση της Επιτροπής θα έπρεπε να ανακτήσει από το ΚΣΚ
τις κρατικές ενισχύσεις που κρίθηκαν από την Επιτροπή ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά και
ειδικότερα την ενίσχυση διάσωσης ύψους 1,6 εκ. ευρώ για το ΚΣΚ, που εγκρίθηκε με την Απόφαση
της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2010, τις ενισχύσεις σε σχέση με την κρατική ανοχή σε καθυστερήσεις
στην καταβολή οφειλόμενων ποσών, την μετάταξη προσωπικού προς τους δήμους καθώς και με το
δάνειο ύψους 512.850 ευρώ που το σφαγείο έλαβε από την Ένωση Δήμων.
Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Απόφασης της Επιτροπής της 16.1.2015, η ανάκτηση της ενίσχυσης θα
έπρεπε να είναι άμεση και πραγματική και η Κύπρος θα έπρεπε να διασφαλίσει την εκτέλεση της εν
λόγω Απόφασης εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησής της.
Κατά το 2017, το Γραφείο του Εφόρου διαβίβασε στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όλες τις σχετικές με το θέμα επιστολές που το Υπουργείο Εσωτερικών ετοίμασε για ενημέρωση της Επιτροπής αναφορικά με τα μέτρα που έλαβε ή είχε
προγραμματίσει να λάβει προς συμμόρφωση με την Απόφαση της Επιτροπής. Συγκεκριμένα, τη
δεδομένη περίοδο το Υπουργείο Εσωτερικών ενημέρωσε την Επιτροπή για την πρόθεση πώλησης
στη Δημοκρατία στην αγοραία τιμή του μεριδίου του σφαγείου σε τεμάχιο που το τελευταίο κατέχει ως συνιδιοκτήτης με τη Δημοκρατία και ότι στη συνέχεια η γη αυτή θα εκμισθωνόταν με μακροχρόνια συμφωνία μίσθωσης στον αγοραστή των μηχανημάτων του σφαγείου, ο οποίος θα
επιλεγόταν κατόπιν διαγωνισμού. Με αυτόν το σχεδιασμό μετά την εκκαθάριση του ΚΣΚ στη θέση
του θα λειτουργούσε ένα νέο σφαγείο. Το Υπουργείο προέκρινε τη πιο πάνω διαδικασία, προβάλ-
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λοντας τον ισχυρισμό ότι η εθνική μας νομοθεσία δεν επιτρέπει τη πώληση κρατικής γης ή το διαχωρισμό γης στην οποία το κράτος είναι συνιδιοκτήτης.
Ο Έφορος, στο πλαίσιο των συσκέψεων που πραγματοποιήθηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών, εξέφρασε έντονα τις επιφυλάξεις του για το κατά πόσον ο προτεινόμενος σχεδιασμός είναι ορθολογικός και εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πιστωτών και της Δημοκρατίας. Παράλληλα, ο Έφορος και
οι λειτουργοί του Γραφείου του τόνισαν κατ’ επανάληψη την ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών
εκκαθάρισης της περιουσίας του ΚΣΚ, καθώς η τετράμηνη προθεσμία για υλοποίηση της απόφασης
έχει παρέλθει προ πολλού και η όποια περαιτέρω καθυστέρηση θα έπρεπε να ήταν απόλυτα δικαιολογημένη. Στο πλαίσιο των συσκέψεων διαπιστώθηκε επίσης ότι υπήρξαν αδικαιολόγητα καθυστερήσεις στην πορεία της εκκαθάρισης της περιουσίας του σφαγείου δεδομένου ότι δύο χρόνια
μετά την έκδοση της απόφασης ανάκτησης της Επιτροπής δεν είχε γίνει καταγραφή της κινητής
περιουσίας του σφαγείου.
Στο πλαίσιο της σύσκεψης που έγινε στις 31.10.2017 στο Υπουργείο Εσωτερικών, προεδρεύοντος του
Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου και κατόπιν σχετικής επισήμανσης από το Γραφείο, ο Διευθυντής
του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας επιβεβαίωσε ότι η εθνική μας νομοθεσία επιτρέπει
τόσο το διαχωρισμό ακίνητης ιδιοκτησίας που κατέχεται εξ’ αδιαιρέτου και συνιδιοκτήτης είναι το
κράτος, όσο και την πώληση κρατικής γης με συγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπεται στη νομοθεσία.
Υπό το φως των πιο πάνω ο Έφορος με επιστολή του προς το Υπουργείο Εσωτερικών ημερομηνίας
28.11.2017, με κοινοποίηση σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, διατύπωσε γραπτώς τις απόψεις του επί
του θέματος εκφράζοντας τη διαφωνία του επί των σχεδιασμών του Υπουργείου Εσωτερικών και
του εκκαθαριστή δεδομένου ότι αυτές βασίζονταν σε ανακρίβειες και εσφαλμένη ερμηνεία της
νομοθεσίας. Ζήτησε δε από όλους τους εμπλεκόμενους να διερευνήσουν εκ νέου και σε ορθή βάση
το όλο θέμα το συντομότερο δυνατό.
Στην εν λόγω επιστολή του ο Έφορος διατύπωσε μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:
α) Στο πλαίσιο μιας ορθολογικής και αποτελεσματικής διαδικασίας εκκαθάρισης και ανάκτησης
των οφειλών του Σφαγείου προς το κράτος, ο εκκαθαριστής θα έπρεπε να εξετάσει όλα τα
ενδεχόμενα και τις επιλογές, διερευνώντας όλα τα πιθανά σενάρια για τη διάθεση της γης,
των κτιρίων και του εξοπλισμού/των μηχανημάτων, μαζί και χωριστά, και αφού αξιολογούσε
το ενδιαφέρον από ιδιώτες επενδυτές θα έπρεπε να ακολουθήσει την πλέον συμφέρουσα
για τους πιστωτές επιλογή. H πρόταση του Υπουργείου για αγορά από το κράτος του μεριδίου
του Σφαγείου στο εν λόγω τεμάχιο παρουσιάστηκε ως η μοναδική επιλογή που έχει στη διάθεσή του ο εκκαθαριστής, λόγω νομικών εμποδίων που δεν υφίστανται.
β) Τη διαφωνία του με τη θέση που εκφράστηκε από τη Νομική Υπηρεσία στην επιστολή της
προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ. φακ.: Γ.Ε.4.2.6.6.V και ημερομηνία 30/10/2017 ότι επειδή «η γη απαλλοτριώθηκε από το κράτος για σκοπούς ανέγερσης
και λειτουργίας σφαγείου, θα πρέπει να συνεχίσει να βρίσκεται υπό την κυριότητα της απαλλοτριούσας αρχής και να συνεχίσει να χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση του σκοπού για
τον οποίο πραγματοποιήθηκε αρχικά η απαλλοτρίωση», δεδομένου ότι το ΚΣΚ δεν δραστηριοποιείται πλέον ως επιχείρηση και δεν εξυπηρετεί τον αρχικό σκοπό της απαλλοτρίωσης
αλλά βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης. Σύμφωνα δε με το άρθρο 15 (2) (γ) του περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου του 1962, ως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι το 2014, εάν η
απαλλοτριωθείσα ακίνητη ιδιοκτησία κριθεί από την απαλλοτριούσα αρχή σε οποιοδήποτε
χρόνο μετά την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο έγινε η απαλλοτρίωση ότι δεν είναι πλέον
αναγκαία εν όλω ή εν μέρει για τον συγκεκριμένο σκοπό, η απαλλοτριούσα αρχή πωλεί την
περιουσία αυτή με δημόσιο πλειστηριασμό. Ως εκ τούτου και η αρχική μεταβίβαση της ιδιοκτησίας το 1995 από την Δημοκρατία στο Συμβούλιο του Σφαγείου χωρίς αντάλλαγμα, είχε
γίνει χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του σχετικού νομικού πλαισίου.
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γ) Η προσέγγιση που ακολουθείται, όπως η εκκαθάριση λανθασμένα γίνεται με προειλημμένη
την απόφαση για τη λειτουργία νέου σφαγείου στους χώρους του ΚΣΚ, μετά την εκκαθάριση.
δ) Η παλαιότερη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας ημερομηνίας 26.9.2008, στην οποία
παραπέμπει η πιο πάνω γνωμάτευση ημερομηνίας 30.10.2017, απαντούσε μεν στο ερώτημα
κατά πόσον είναι επιτρεπτή η αγορά από το κράτος γης που το ίδιο παραχώρησε στο Σφαγείο,
υπό όμως εντελώς διαφορετικές περιστάσεις. Το Σφαγείο τότε βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία, εξυπηρετούσε το σκοπό της απαλλοτρίωσης και δεν τίθετο θέμα παύσης της λειτουργίας
του ενώ σήμερα το οποιοδήποτε ερώτημα θα πρέπει να απαντηθεί με δεδομένη τη παύση των
εργασιών του Σφαγείου, την εκκαθάρισή του και την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για ανάκτηση από την Δημοκρατία των οφειλών του Σφαγείου προς τη Δημοκρατία. Στην
παλαιότερη γνωμάτευση αναφέρεται μεν ότι το 2008 η γη θα μπορούσε να αγοραστεί από το
κράτος αφού η Δημοκρατία, ως απαλλοτριούσα αρχή, είχε χάσει τον έλεγχο της ιδιοκτησίας,
όμως δεν αναφέρεται πουθενά ότι η γη αυτή θα πρέπει εσαεί να εξυπηρετεί τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως εξάγεται ως συμπέρασμα από τη γνωμάτευση της 30.10.2017. Τουναντίον
μάλιστα στην τελευταία παράγραφο της γνωμάτευσης του 2008 αναφέρεται ότι αν η γη επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί για διαφορετικό σκοπό από αυτόν για τον οποίο απαλλοτριώθηκε
θα έπρεπε να εκδοθεί διάταγμα επίσχεσης.
ε) Στην παράγραφο (139) της Απόφασης της Επιτροπής για το Σφαγείο της 16ης Ιανουαρίου
2015 αναφέρονται κατά λέξη τα ακόλουθα: «(139) Επιπλέον, είναι σαφές ότι η αγορά πλήττεται από πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα. Οι κυπριακές αρχές αναγνωρίζουν το στοιχείο
αυτό στις παρατηρήσεις που υπέβαλαν. Η έξοδος του ΚΣΚ από την αγορά ουδεμία έλλειψη θα
δημιουργούσε στα διάφορα τμήματα σφαγής ζώων.» Συνεπώς, δεν είναι δυνατό να προβάλλεται ως ισχυρισμός ότι για το δημόσιο συμφέρον η γη που απαλλοτριώθηκε θα πρέπει να
παραμείνει στο κράτος για το σκοπό που απαλλοτριώθηκε ενώ το πνεύμα και το γράμμα της
περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως νομοθεσίας είναι ότι όταν δεν είναι πλέον αναγκαία η
απαλλοτριωθείσα γη για το σκοπό για τον οποίο απαλλοτριώθηκε μπορεί να πωληθεί με
δημόσιο πλειστηριασμό.
5.2.31. απόφαση της κυβέρνησης για μετακίνηση ελαστικών από τα λατομεία λατούρου σε
κατάλληλα αδειοδοτημένους χώρους για την ολοκληρωμένη διαχείρισή τους
Από δημοσίευμα του ημερήσιου τύπου περιήλθε σε γνώση του Γραφείου η απόφαση της κυβέρνησης για μετακίνηση πέραν των 4.000 τόνων μεταχειρισμένων ελαστικών από τα Λατομεία Λατούρου σε αδειοδοτημένο για το σκοπό αυτό χώρο του Τσιμεντοποιείου Βασιλικού για λόγους
ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.
Στο εν λόγω δημοσίευμα αναφερόταν ότι το κόστος της μετακίνησης των ελαστικών υπολογιζόταν
να ανέλθει στα €250.000, ποσό το οποίο λόγω του επείγοντος της μετακίνησης θα καταβαλλόταν
αρχικά από το κράτος και στη συνέχεια θα ανακτάτο από την εταιρεία που είχε αναλάβει τη συλλογή
και διαχείριση των ελαστικών και η οποία τα τοποθέτησε στο χώρο του Λατομείου Λατούρου.
Ο Έφορος με επιστολή του προς το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ημερομηνίας 28.7.2017 ζήτησε πλήρη ενημέρωση για το υπό αναφορά
θέμα. Στην ίδια επιστολή ο Έφορος επισήμανε ότι η καταβολή από το κράτος του κόστους μεταφοράς των ελαστικών, που υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να καταβάλει η ίδια η επιχείρηση, συνεπάγεται μείωση των εξόδων της και ως εκ τούτου δύναται να συνιστά πιθανή κρατική ενίσχυση.
Στο πλαίσιο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε για το εν λόγω θέμα στο Γραφείο του Εφόρου
στις 2.11.2017, ο Διευθυντής του Τμήματος επεξήγησε τον τρόπο λειτουργίας του υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης αποβλήτων ελαστικών, το οποίο τέθηκε σε ισχύ με τους περί Στερεών και Επι-
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κινδύνων Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων Ελαστικών) Κανονισμούς του 2011. Ταυτόχρονα διευκρίνισε ότι το μεγαλύτερο μέρος των υπό συζήτηση ελαστικών είναι ιστορικά ελαστικά, για τα
οποία δεν καταβλήθηκε το σχετικό περιβαλλοντικό τέλος διαχείρισης, δηλαδή ελαστικά που εισάχθηκαν στη Δημοκρατία πριν το 2011 και για τα οποία δεν εφαρμόζεται το υφιστάμενο σύστημα
διαχείρισης αποβλήτων ελαστικών.
Ο Έφορος στο πλαίσιο της ίδιας σύσκεψης τόνισε ότι η εταιρεία ή οι εταιρείες στους χώρους των
οποίων θα μεταφερθούν τα ελαστικά και οι οποίες θα αναλάβουν τη διαχείρισή τους θα πρέπει να
επιλεγούν μέσω μιας διαφανούς και χωρίς διακρίσεις διαδικασίας. Περαιτέρω επισήμανε ότι:
οι συμφωνίες που θα συνομολογηθούν με τις εν λόγω εταιρείες θα πρέπει να είναι λογικές
• υπό
τις συνθήκες της συγκεκριμένης αγοράς, να μην αποδίδουν υπερκέρδη στις εταιρείες
αυτές και να μην λειτουργούν σε βάρος του κράτους.
στις συμφωνίες θα πρέπει να συνυπολογιστεί το όφελος που θα αποκομίζουν οι εταιρείες
• διαχείρισης
των ελαστικών από τη χρήση του εναλλακτικού καυσίμου που θα προκύπτει από
τη διαχείριση αυτή.
Το όλο θέμα παραμένει σε εκκρεμότητα και θα παρακολουθείται από το Γραφείο.
5.2.32. Η εφαρμογή του εθνικού Πλαισίου χορήγησης Κρατικών ενισχύσεων για την αντιστάθμιση Ζημιών στο τομέα της Γεωργίας για την περίοδο 2014-2020 και του αναθεωρημένου
εθνικού Πλαισίου χορήγησης Κρατικών ενισχύσεων για την αντιστάθμιση Ζημιών στο
τομέα της Γεωργίας για την περίοδο 2014-2020
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε με τις Αποφάσεις της ημερ. 2.5.2016 και 12.9.2016, το Εθνικό Πλαίσιο Χορήγησης Κρατικών Ενισχύσεων για την Αντιστάθμιση Ζημιών στο Τομέα της Γεωργίας για την
περίοδο 2014-2020 (εφεξής «Εθνικό Πλαίσιο») και το Αναθεωρημένο Εθνικό Πλαίσιο Χορήγησης
Κρατικών Ενισχύσεων για την Αντιστάθμιση Ζημιών στο Τομέα της Γεωργίας για την περίοδο 20142020 (εφεξής «Αναθεωρημένο Πλαίσιο»), αντίστοιχα.
Το Αναθεωρημένο Πλαίσιο ετοιμάστηκε με σκοπό να καλύψει τόσο τις ζημιές που κάλυπτε το Εθνικό
Πλαίσιο όσο και εκείνες που καλύπτοντο από τον ΟΓΑ, υπό την ομπρέλα ενός νέου συστήματος γεωργικής ασφάλισης. Ως εκ τούτου, το Αναθεωρημένο Εθνικό Πλαίσιο προορίζετο να αντικαταστήσει το Εθνικό Πλαίσιο.
Η Διευθύντρια του Τμήματος Γεωργίας απαντώντας στις 12.8.2016 σε σχετική επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ημερ. 4.8.2016, της γνωστοποίησε ότι το Αναθεωρημένο Εθνικό Πλαίσιο δεν τροποποιεί το ήδη εγκεκριμένο Εθνικό Πλαίσιο.
Ο Έφορος, με επιστολή του προς τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
ημερ. 13.12.2017, τόνισε ότι τα δυο Πλαίσια είναι σε ισχύ, παράλληλα, από τις 12.9.2016, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται διάφορα προβλήματα, με το σημαντικότερο εκείνο της εφαρμογής εκ
μέρους του Υπουργείου διαφορετικών εντάσεων, κατά το δοκούν. Τόνισε δε ότι είναι τουλάχιστον
ανορθόδοξο να εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια της Αρμόδιας Αρχής να χορηγεί αποζημίωση
για την ίδια αιτία είτε με την ένταση του Εθνικού Πλαισίου είτε με την ένταση του Αναθεωρημένου
Εθνικού Πλαισίου και ως εκ τούτου η τακτική αυτή θα πρέπει να σταματήσει άμεσα.
Ο Έφορος προέτρεψε τον Υπουργό Γεωργίας να πληροφορήσει το ταχύτερο δυνατό την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ότι σε ισχύ θα παραμείνει το Αναθεωρημένο Εθνικό Πλαίσιο. Τέλος επισήμαινε ότι, μέχρι
την λήψη της απάντησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά, σε περίπτωση χορήγησης κρατικών ενισχύσεων για την αντιστάθμιση ζημιών στο τομέα της γεωργίας για
την περίοδο 2014-2020, στο Πλαίσιο, βάσει του οποίου παραχωρούνται.
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6. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η εκπαίδευση και η ενημέρωση των Αρμοδίων Αρχών και των εμπλεκόμενων φορέων για θέματα
κρατικών ενισχύσεων αποτελεί, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, μία εκ των αρμοδιοτήτων του Έφορου.
Βασικό μέρος της ενημέρωσης αλλά και της επιμόρφωσης των διαφόρων Αρμοδίων Αρχών, σε
θέματα κρατικών ενισχύσεων, είναι και η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Κατά το 2017 το
Γραφείο διοργάνωσε το ακόλουθο εκπαιδευτικό σεμινάριο:
«Εκσυγχρονισμός του κανονιστικού πλαισίου των κρατικών ενισχύσεων με έμφαση στον
• Γενικό
Απαλλακτικό Κανονισμό». Το σεμινάριο έγινε στις 19/12/2017 στην Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης.
Με την ευκαιρία της υποβολής της Ετήσιας Έκθεσης για το 2016 στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο
Έφορος επισκέφθηκε τόσο τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και τους Αρχηγούς
των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων, στους οποίους επέδωσε αντίγραφο της Έκθεσής του, τους ενημέρωσε για τις δραστηριότητες του Γραφείου και τους εξέφρασε τις σκέψεις και απόψεις του όσον
αφορά στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του Γραφείου.
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7. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ

7.1 Σχέσεις με τη νομοθετική εξουσία
Στη διάρκεια του 2017 o Έφορος κλήθηκε σε αρκετές περιπτώσεις ενώπιον διαφόρων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, όπως αυτών της Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, Μεταφορών, Επικοινωνιών και
Έργων, Εσωτερικών, Οικονομικών και Προϋπολογισμού, Υγείας, Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, για να εκθέσει τις απόψεις του επί διαφόρων θεμάτων
που εξετάζονταν από τις εν λόγω Επιτροπές.
Μερικά από τα αυτεπάγγελτα θέματα επί των οποίων το Γραφείο κλήθηκε να εκθέσει τις απόψεις
του, είναι τα ακόλουθα:

• Η απόφαση της κυβέρνησης για κλείσιμο του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης και οι αρνητικές συνέπειες για τον αγροτικό κόσμο.
• Τα προβλήματα που έχουν προκύψει στην διαχείριση των ζωικών αποβλήτων και οι σχεδιασμοί της Κυβέρνησης για την αντιμετώπισή τους.
• Η ανάγκη για παραχώρηση αγροτικού πετρελαίου κίνησης για γεωργικούς σκοπούς.
• Η πρόθεση της κυβέρνησης να τερματίσει τη λειτουργία του Συμβουλίου Εμπορίας Πατατών
και τα σοβαρά προβλήματα που θα δημιουργηθούν στον κλάδο της πατατοκαλλιέργειας.
• Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της κοινότητας Διερώνας λόγω βλάβης στην
υδατοδεξαμενή του υδατικού έργου Πιτσιλιάς.
• Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τη μελέτη
αναδιάρθρωσης της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου.
• Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων αναφορικά με τη
διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου.
• Τα προβλήματα που παρουσιάζουν στη λειτουργία τους τα αρδευτικά τμήματα και η ανάγκη
εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου σχεδίου πολιτικής για την αντιμετώπισή τους.
Μερικά από τα νομοσχέδια και τους κανονισμούς επί των οποίων το Γραφείο κλήθηκε να καταθέσει
τις απόψεις του, είναι:

• Ο περί Δημοσίων Δανείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 (Παροχή δυνατότητας στους
Δανειστικούς Επιτρόπους, ρύθμισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων με στόχο την αποπληρωμή των καθυστερημένων οφειλών, στη βάση των οικονομικών δυνατοτήτων των οφειλετών και/ή εγγυητών).

• Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 (Επικαιροποίηση των δασμολογικών κλάσεων των ενεργειακών προϊόντων και συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, σε σχέση με το ύψος του ελάχιστου
συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα καύσιμα για γεωργικούς
σκοπούς.
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• Ο περί Παραχώρησης Αφορολόγητου Πετρελαίου για Γεωργικούς Σκοπούς (Καταργητικοί)

Κανονισμοί του 2016 (Κατάργηση των Κανονισμών που ρυθμίζουν θέματα παραχώρησης
αφορολόγητου πετρελαίου για γεωργικούς σκοπούς).

• Ο περί Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας Νόμος του 2016 και ο περί Πολιτικής Αεροπορίας
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 (Μεταβίβαση της παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας από
το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας σε κρατική εταιρεία ιδιωτικού δικαίου).

7.2 Σχέσεις με την εκτελεστική εξουσία
Στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του και συγκεκριμένα του συμβουλευτικού ρόλου του,
ο Έφορος έχει συστηματική επικοινωνία και συνεργασία με τις Αρμόδιες Αρχές με σκοπό την
τήρηση του κυπριακού και του ενωσιακού δικαίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Εκτιμάται ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της εν λόγω συνεργασίας που μπορεί να επιτευχθεί με την συστηματική
εκπαίδευση του προσωπικού των Αρμοδίων Αρχών σε θέματα κρατικών ενισχύσεων.
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8. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Το Γραφείο του Εφόρου, ως το εθνικό σημείο επαφής μεταξύ της Επιτροπής και των Αρμοδίων Αρχών,
είναι σε συνεχή επαφή και συνεργασία κυρίως με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού και τη Γενική
Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης. Μετά την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ το Γραφείο
εκπροσωπείται ανελλιπώς στη Συμβουλευτική Επιτροπή για τις κρατικές ενισχύσεις καθώς και στις
πολυμερείς συναντήσεις για συζήτηση θεμάτων κρατικών ενισχύσεων. Στις επιτροπές αυτές συζητούνται προσχέδια νέων ή τροποποίηση υφιστάμενων κανονισμών/ πλαισίων/ κατευθυντήριων
γραμμών και άλλων νομοθετημάτων που ετοιμάζει η Επιτροπή και γενικότερα γίνεται ανταλλαγή
απόψεων σε θέματα, τα οποία άπτονται της μελλοντικής πολιτικής της ΕΕ στον τομέα αυτό. Η
συστηματική συμμετοχή στη Συμβουλευτική Επιτροπή για τις κρατικές ενισχύσεις αλλά και σε άλλες
συναντήσεις προσφέρει σημαντικότατες ευκαιρίες για επικοινωνία με την Επιτροπή και με τα άλλα
κράτη μέλη, για ανταλλαγή απόψεων και προβολή των θέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

8.1 Συνεδρίες Συμβουλευτικής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις ή άλλες
πολυμερείς συναντήσεις
Στη διάρκεια του υπό επισκόπηση έτους, το Γραφείο του Εφόρου συμμετείχε στις ακόλουθες συνεδρίες της Συμβουλευτικής Επιτροπής ή σε άλλες πολυμερείς συναντήσεις:

• Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου των κρατών μελών της ΕΕ, υπό την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με θέμα τον εκσυγχρονισμό των κρατικών ενισχύσεων. Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2017.
• Συνεδρία της Ομάδας Εργασίας των κρατών μελών της ΕΕ, υπό την προεδρία της Μάλτας, με
θέμα τον εκσυγχρονισμό των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις. Βαλέττα, 5 Μάϊου 2017.
• Συνεδρία της Ομάδας Εργασίας των κρατών μελών της ΕΕ, με θέμα τον εκσυγχρονισμό των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις. Βαρσοβία, 6 Οκτωβρίου 2017.

8.2 Εκπαιδευτικά και Ενημερωτικά Σεμινάρια
Κατά το υπό επισκόπηση έτος όλοι οι λειτουργοί του Γραφείου παρακολούθησαν σεμινάριο με θέμα
τις κρατικές ενισχύσεις που πραγματοποιήθηκε στις 19/12/2017 στην Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης. Το σεμινάριο κάλυψε τα ακόλουθα εξειδικευμένα θέματα:
α) Η έννοια της κρατικής ενίσχυσης και ο εκσυγχρονισμός του κανονιστικού πλαισίου των κρατικών ενισχύσεων.
β) Συμβατότητα κρατικών ενισχύσεων με την εσωτερική αγορά και κοινές αρχές αξιολόγησης.
γ) Κύριοι στόχοι και μορφές ενισχύσεων στα κράτη μέλη.
δ) Ο Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής Κατά Κατηγορία και θέματα λανθασμένης ερμηνείας.
Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή μεταξύ της διαδικασίας κοινοποίησης και της
χρήσης του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής Κατά Κατηγορία.
Επίσης, λειτουργοί του Γραφείου παρακολούθησαν τα πιο κάτω εκπαιδευτικά σεμινάρια στο εξωτερικό:
«State aid for rural development, agriculture & forestry», Βρυξέλλες, 27 και 28 Μαρτίου 2017.
«State Aid Requirements for Services of General Economic Interest (SGEI), Γάνδη, 26 και 27
Ιουνίου 2017.

•
•
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9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΧΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΝ
ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2017

O συνολικός αριθμός προγραμμάτων και ατομικών κρατικών ενισχύσεων που βρίσκονταν σε ισχύ1
κατά τη διάρκεια του 2017, εξαιρουμένων εκείνων στους τομείς της γεωργίας, κτηνοτροφίας και
αλιείας, ανερχόταν σε 272.

9.1 Υφιστάμενα σχέδια κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της γεωργίας
και κτηνοτροφίας3
Προτού περιέλθει στην αρμοδιότητα του Εφόρου ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων στον τομέα
της γεωργίας και κτηνοτροφίας, τον Οκτώβριο του 2005, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, με βάση τις πρόνοιες της Πράξης Προσχώρησης της Κύπρου στην ΕΕ,
όπως αυτές διαλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙV, Μέρος 4, κοινοποίησε στις 30.08.2004 στην
Επιτροπή 70 υφιστάμενα μέτρα κρατικών ενισχύσεων στον εν λόγω τομέα, τα οποία βρίσκονταν σε
ισχύ κατά την προενταξιακή περίοδο και μπορούσαν να συνεχίσουν ως είχαν μέχρι τις 30 Απριλίου
2007. Τα περισσότερα από τα προγράμματα αυτά κρίθηκαν ασύμβατα με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων και, ως εκ τούτου, καταργήθηκαν. Από την ημερομηνία αυτή και μετέπειτα τα
σχέδια που δεν ήταν συμβατά με το κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις
καταργήθηκαν. Στο τέλος του 2017 βρίσκονταν σε ισχύ 21 προγράμματα κρατικών ενισχύσεων στον
τομέα της γεωργίας και κτηνοτροφίας.

1. Οι Αρμόδιες Αρχές εδέχοντο ή/και είχαν το δικαίωμα έγκρισης αιτήσεων.
2. Κατάλογος με τα μέτρα αυτά επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι.
3. Κατάλογος με τα μέτρα αυτά επισυνάπτεται ως Παράρτημα ΙΙ.
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10. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2018

Παρατίθενται κατωτέρω οι κατά προτεραιότητα δράσεις του Εφόρου, οι οποίες αναμένεται να
συμβάλουν στην εύρυθμη λειτουργία του Γραφείου και την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων
των κρατικών ενισχύσεων:

• Η δημιουργία οργανωτικής δομής και ενίσχυση της στελέχωσης του Γραφείου με επιπρόσθετο

προσωπικό. Η δημιουργία οργανωτικής δομής θα διασφαλίσει τη συνέχεια και την ομαλή
λειτουργία του Γραφείου ενώ ταυτόχρονα θα επιτρέψει τη συσσώρευση γνώσης και εμπειρίας στο αντικείμενο των κρατικών ενισχύσεων. Σχετικό αίτημα θα υποβληθεί προς το Υπουργείο Οικονομικών για τη δημιουργία δομής και αριθμού νέων θέσεων οι οποίες να εγκριθούν
με τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Σημειώνεται ότι παρά τις προσπάθειες του
Εφόρου για απόσπαση λειτουργών στο Γραφείο από άλλα τμήματα/υπηρεσίες μέσω του
μηχανισμού της εσωτερικής αγοράς εργασίας, αυτό δεν κατέστη δυνατό, λόγω των αδυναμιών
του ίδιου του μηχανισμού.

• Η ολοκλήρωση σε συνεργασία με το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής των εργασιών που
απαιτούνται για τη δημιουργία του Κεντρικού Συστήματος Μητρώων Κρατικών Ενισχύσεων
και Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας, στο οποίο θα καταχωρούνται υποχρεωτικά από τις
Αρμόδιες Αρχές οι ενισχύσεις που παραχωρούνται και το οποίο θα ελέγχεται σε κεντρικό
επίπεδο από το Γραφείο του Εφόρου. Σκοπός του έργου είναι ο αποτελεσματικός έλεγχος της
τήρησης της σχετικής με τις κρατικές ενισχύσεις ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, με τη λειτουργία του συστήματος οι εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί των Αρμοδίων
Αρχών θα έχουν πρόσβαση στο σύστημα και θα ελέγχουν πριν από τη χορήγηση ενισχύσεων
ήσσονος σημασίας ότι ο αιτούμενος την ενίσχυση δεν έχει ξεπεράσει το ανάλογο με τον τομέα
δραστηριότητάς του όριο ποσού ανά κυλιόμενη τριετία. Παράλληλα, το Γραφείο θα ασκεί
μέσω του συστήματος δειγματοληπτικά ελέγχους και θα εξετάζει κατά πόσον οι Αρμόδιες
Αρχές τηρούν τα όρια ενίσχυσης που κάθε επιχείρηση δικαιούται να λάβει καθώς και τα εθνικά
ανώτατα σωρευτικά όρια που εκάστοτε ισχύουν βάσει των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών
στον τομέα της γεωργίας και στον τομέα της αλιείας.

Το Γραφείο θα μεριμνήσει υπό τη καθοδήγηση του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τη συμμόρφωση του συστήματος με τις πρόνοιες
της εθνικής περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα νομοθεσίας και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι τη επεξεργασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και για την
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (GDPR).

• Η αναθεώρηση του εθνικού νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργεία του Γραφείου

του ΕΕΚΕ. Εντός του 2018 αναμένεται η ολοκλήρωση σχετικών προσχεδίων τροποποιητικού
νομοσχεδίου και κανονισμών, τα οποία ακολούθως θα σταλούν στη Νομική Υπηρεσία της
Δημοκρατίας για νομοτεχνική επεξεργασία. Σκοπός της τροποποιητικής νομοθεσίας θα είναι,
μεταξύ άλλων, η απάλειψη από την υφιστάμενη νομοθεσία αναχρονιστικών προνοιών και
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προνοιών που περιορίζουν την ανεξαρτησία του θεσμού του Εφόρου, καθώς και η ρύθμιση
της λειτουργίας του Κεντρικού Συστήματος Μητρώων Κρατικών Ενισχύσεων και Ενισχύσεων
Ήσσονος Σημασίας.

• Η καθιέρωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων με τα οποία θα εξασφαλίζεται η συνεχής επιμόρ-

φωση του προσωπικού του Γραφείου σε επιμέρους πτυχές των κρατικών ενισχύσεων και η
ενημέρωση και εξοικείωση των λειτουργών των Αρμοδίων Αρχών που εκπονούν μέτρα
κρατικών ενισχύσεων με το κοινοτικό κεκτημένο, την προστασία του ανταγωνισμού και την
ορθολογική χρήση των κανόνων των κρατικών ενισχύσεων.

• Η άσκηση της αρμοδιότητας του Εφόρου για εκ των υστέρων έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων, μέσω της διενέργειας δειγματοληπτικού ελέγχου μέτρων, με σκοπό τον έλεγχο της
τήρησης των κανόνων των κρατικών ενισχύσεων, με τη συνεργασία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, παρά την ανεπαρκή στελέχωση του Γραφείου.

• Η πλήρης συμμόρφωση των Αρμοδίων Αρχών με τις πρόνοιες του νομικού πλαισίου που
διέπει τις κρατικές ενισχύσεις και με τις εγκυκλίους που κατά καιρούς εκδίδει ο ΕΕΚΕ.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Έφορος ετοιμάζει και υποβάλλει, σύμφωνα με την παράγραφο (ι) του άρθρου 9Α των περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμων του 2001 μέχρι 2009, Ετήσια Στατιστική Ανάλυση για την παραχώρηση κρατικών ενισχύσεων, η οποία περιλαμβάνεται στην Ετήσια Έκθεσή του προς τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Η παρούσα Ανάλυση ετοιμάστηκε με βάση τα στοιχεία και τις εκθέσεις που έχουν υποβληθεί στο
Γραφείο του Εφόρου από τις Αρμόδιες Αρχές. Κάθε Αρμόδια Αρχή που χορηγεί κρατική ενίσχυση,
υπό οποιανδήποτε μορφή, οφείλει, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 17 του Νόμου, να υποβάλλει ετησίως στον Έφορο έκθεση που να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον συνολικό αριθμό των
δικαιούχων και το συνολικό ποσό που παραχωρήθηκε.
Η Ανάλυση χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζεται το σύνολο των κρατικών ενισχύσεων σε σχέση με ορισμένα οικονομικά μεγέθη, το σύνολο των κρατικών ενισχύσεων
κατά τομέα/στόχο και το σύνολο των κρατικών ενισχύσεων, με βάση τη μορφή της ενίσχυσης (επιχορηγήσεις, εγγυήσεις δανείων, φορολογικές απαλλαγές κλπ.). Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται
οι κρατικές ενισχύσεις σύμφωνα με την κατηγορία στην οποία εμπίπτουν (οριζόντιοι στόχοι, βιομηχανία, υπηρεσίες κλπ.) και στην τρίτη ενότητα οι κρατικές ενισχύσεις σε επίπεδο ΕΕ.
Το συνολικό ποσό των κρατικών ενισχύσεων αφορά στις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην έννοια της κρατικής ενίσχυσης, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 107
της ΣΛΕΕ. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, οι οποίες θεωρούνται ότι δε συνιστούν κρατική ενίσχυση.
Το ύψος των παραχωρηθεισών ενισχύσεων σε απόλυτους αριθμούς δεν έχει ουσιαστική σημασία. Η
Επιτροπή στη δική της ετήσια στατιστική επισκόπηση συγκρίνει το ύψος των κρατικών ενισχύσεων,
καθώς και την τάση που διαμορφώνεται μεταξύ των κρατών μελών, σε σχέση κυρίως με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ). Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την ετοιμασία της Ανάλυσης
περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙΙ και ακολουθεί πιστά την ισχύουσα πρακτική της Επιτροπής, η οποία
διενεργεί ετησίως συνολική στατιστική επισκόπηση για τα κράτη μέλη, με βάση τα στοιχεία που
αυτά της υποβάλλουν.
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2. ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟ 2017 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2016
Πίνακας 1: Κρατικές ενισχύσεις σε απόλυτους και σχετικούς αριθμούς (€)

2016

2017

% Μεταβολή

176.063.206

156.605.187

-11%

8.782.073

9.922.031

13%

18.490.200.000

19.570.900.000

6%

0,95%

0,80%

-16%

854.800

864.200

1%

206

181

-12%

Απασχολούμενο Εργατικό Δυναμικό

384.949

399.768

4%

Κρατικές ενισχύσεις ανά εργαζόμενο

457

392

-14%

Σύνολο κρατικών ενισχύσεων
σε τρέχουσες τιμές, εκ των οποίων:
Ενισχύσεις στους τομείς της γεωργίας,
κτηνοτροφίας και αλιείας
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)
σε τρέχουσες τιμές
Κρατικές ενισχύσεις ως ποσοστό
επί του ΑΕΠ
Πληθυσμός
Κατά κεφαλήν κρατικές ενισχύσεις

Από τον πίνακα 1 φαίνεται ότι το συνολικό ύψος των κρατικών ενισχύσεων για το έτος 2017 παρουσιάζει μείωση (11%) σε σύγκριση με τις ενισχύσεις που παραχωρήθηκαν το 2016. Συγκεκριμένα, οι συνολικές ενισχύσεις για το έτος 2017 μειώθηκαν κατά €19.48 εκ. σε σχέση με το 2016.
Ειδικότερα, η εν λόγω μείωση είναι κυρίως αποτέλεσμα της μείωσης των ενισχύσεων στους
τομείς του περιβάλλοντος και της εξοικονόμησης ενέργειας (€16.7 εκ.) και στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις (€4 εκ.).
Σημειώνεται ότι στο σύνολο των ενισχύσεων που παρουσιάζονται στον πιο πάνω πίνακα συμπεριλαμβάνονται και οι ενισχύσεις για την παραχώρηση δημόσιας υπηρεσίας εσωτερικών οδικών μεταφορών σε τακτικές γραμμές. Σύμφωνα με την Επιτροπή οι ενισχύσεις αυτές εμπίπτουν
στην έννοια της κρατικής ενίσχυσης έστω και αν η ίδια μέχρι σήμερα δεν τις έχει συμπεριλάβει
στη δική της ετήσια στατιστική επισκόπηση για όλα τα κράτη μέλη.
Οι συνολικές κρατικές ενισχύσεις στην Κύπρο για το 2017, με βάση τα στοιχεία του πίνακα 1,
μειώθηκαν ως ποσοστό επί του ΑΕΠ από 0,95% το 2016 σε 0,80% το 2017.
Οι κατά κεφαλήν κρατικές ενισχύσεις (συνολικές ενισχύσεις ως προς τον πληθυσμό) μειώθηκαν
από €206 το 2016 σε €181 το 2017 μια μείωση της τάξης του 12%. Μείωση καταγράφηκε επίσης
και στις ενισχύσεις ανά εργαζόμενο στην οικονομία από €457 το 2016 σε €392 το 2017 (14%)
απόρροια του συνδυασμού της αύξησης του αριθμού των εργαζομένων και της μείωσης των
κρατικών ενισχύσεων.
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Πίνακας 2: Κρατικές ενισχύσεις σε απόλυτους και σχετικούς αριθμούς (€) (εξαιρουμένων των
ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας καθώς και των
ενισχύσεων προς τις εταιρείες λεωφορείων)
2016

2017

% Μεταβολή

119.134.207

104.207.725

-12,5%

18.490.200.000

19.570.900.000

5,8%

0,64%

0,53%

-17,4%

854.800

864.200

1,1%

139

121

-13,5%

Απασχολούμενο Εργατικό Δυναμικό

384.949

399.768

3,8%

Κρατικές ενισχύσεις ανά εργαζόμενο

309

261

-15,8%

Σύνολο κρατικών ενισχύσεων σε
τρέχουσες τιμές
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)
σε τρέχουσες τιμές
Κρατικές ενισχύσεις ως ποσοστό
επί του ΑΕΠ
Πληθυσμός
Κατά κεφαλήν κρατικές ενισχύσεις

Στον πίνακα 2 πιο πάνω παρουσιάζεται το ύψος των κρατικών ενισχύσεων τόσο σε απόλυτους
όσο και σε σχετικούς αριθμούς εξαιρουμένων των ενισχύσεων στον πρωτογενή τομέα της
οικονομίας και προς τις εταιρείες λεωφορείων. Η πρακτική αυτή ακολουθείται και από την
Επιτροπή αφού, με βάση τα στοιχεία που η ίδια συλλέγει, οι εν λόγω ενισχύσεις παρουσιάζουν
μεγάλες διακυμάνσεις αλλά και αισθητές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών.
Μετά την αφαίρεση των πιο πάνω ενισχύσεων τα αποτελέσματα διαφοροποιούνται σημαντικά
αφού ο συνολικός όγκος των ενισχύσεων του 2017 μειώνεται κατά €52.4 εκ., δηλαδή καταγράφεται μια μείωση της τάξης του 33,5% σε σχέση με το 2016.
Συγκρίνοντας τα δύο έτη παρατηρείται μείωση το 2017 κατά 12,5% ή κατά €14.9 εκ. στο σύνολο
των κρατικών ενισχύσεων. Ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, οι ενισχύσεις για το 2017 παραμένουν περίπου στα ίδια επίπεδα με το υπό σύγκριση έτος (0,67% το 2017 έναντι 0,68% το 2016). Το ποσοστό αυτό είναι και το πλέον συγκρίσιμο με τις ενισχύσεις που παραχωρούνται στα υπόλοιπα
κράτη μέλη της ΕΕ. Η ίδια ποσοστιαία μεταβολή παρατηρείται και στις κατά κεφαλήν κρατικές
ενισχύσεις (-13,5%). Μεγαλύτερη μείωση, της τάξης του 15,8%, παρουσιάζεται στις ενισχύσεις
ανά εργαζόμενο λόγω της αύξησης του αριθμού των εργαζομένων.
Στα διαγράμματα 1 και 2 πιο κάτω παρουσιάζεται η κατανομή των κρατικών ενισχύσεων σε δύο
μεγάλες κατηγορίες:
(i) τις κρατικές ενισχύσεις που έχουν οριζόντιους στόχους, όπως είναι η ενίσχυση των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η προώθηση της έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και
καινοτομίας, η επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων, η ανάπτυξη των υποβαθμισμένων περιφερειών, η προστασία του περιβάλλοντος κ.ά., οι οποίες δεν έχουν πρωταρχικό σκοπό την ενίσχυση κάποιων συγκεκριμένων τομέων παραγωγής αλλά
θεωρείται ότι αντιμετωπίζουν ορισμένες αδυναμίες της αγοράς, και
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(ii) τις κρατικές ενισχύσεις που στοχεύουν στην απάμβλυνση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένοι τομείς της οικονομίας (π.χ. γεωργία) ή στην ανάπτυξη ορισμένων
τομέων ή συγκεκριμένων επιχειρήσεων (π.χ. η ενίσχυση για αναδιάρθρωση μιας συγκεκριμένης επιχείρησης). Οι ενισχύσεις αυτές θεωρείται ότι έχουν περισσότερο στρεβλωτικές συνέπειες για τον ανταγωνισμό από τις ενισχύσεις οριζόντιων στόχων.
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Συγκρίνοντας τα πιο πάνω διαγράμματα παρατηρείται μείωση της τάξης του 8% για το έτος 2017
στις ενισχύσεις σε οριζόντιους στόχους με αντίστοιχη αύξηση στις ενισχύσεις προς συγκεκριμένους τομείς λόγω κυρίως της μείωσης των ενισχύσεων προς το περιβάλλον και την εξοικονόμηση ενέργειας.
Ο αναπροσανατολισμός των ενισχύσεων σε οριζόντιους στόχους είναι μια από τις βασικές επιδιώξεις της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 αφού, όπως επεξηγήθηκε πιο πάνω, οι οριζόντιες ενισχύσεις έχουν λιγότερο στρεβλωτικά αποτελέσματα στον ανταγωνισμό και μεγαλύτερα
κοινωνικά οφέλη. Η Κύπρος με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα υπολείπεται των στόχων αυτών.
Ωστόσο εάν ακολουθηθεί η τηρούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρακτική στη δική της
στατιστική επισκόπηση, με την οποία εξαιρούνται οι ενισχύσεις προς τις δημόσιες μεταφορές και
προς τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας, τότε παρατηρείται μια μεταστροφή από τις ενισχύσεις σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας προς τις ενισχύσεις για οριζόντιους στόχους. Η
διαφοροποίηση αυτή φαίνεται στα διαγράμματα 3 και 4 που ακολουθούν.
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Στο διάγραμμα 3 το ποσοστό των ενισχύσεων σε οριζόντιους στόχους για το 2016 είναι σαφώς
μεγαλύτερο από το ποσοστό των τομεακών ενισχύσεων.
Το 2017 οι ενισχύσεις σε οριζόντιους στόχους συνεχίζουν να καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο
μέρος του συνόλου των κρατικών ενισχύσεων παρά τη μείωση της τάξης του 10% σε σχέση με
το 2016.
Συνεπώς η Κύπρος φαίνεται να προσαρμόζεται με τους στόχους της ΕΕ για αναπροσανατολισμό
των ενισχύσεων σε οριζόντιους στόχους.
Ο πίνακας 3 πιο κάτω παρουσιάζει αναλυτικά το συνολικό όγκο των παραχωρηθεισών ενισχύσεων ανά οικονομικό στόχο/τομέα και το αντίστοιχο ποσοστό τους επί του συνόλου των κρατικών ενισχύσεων.
Πίνακας 3: Κρατικές ενισχύσεις ανά οικονομικό στόχο/τομέα (€)
2016

2017

Σύνολο Κρατικών Ενισχύσεων,
εκ των οποίων:

176.063.206

156.605.187

Οριζόντιοι στόχοι, εκ των οποίων:

83.893.020

62.456.107

-25,6%

Πολιτισμός

6.969.462

6.965.560

-0,1%

Περιβάλλον και εξοικονόμηση ενέργειας

70.688.481

53.959.6761

-23,7%

532.949

560.314

5,1%

3.997.656

8.431

-99,8%

Επαγγελματική Κατάρτιση

440.981

329.861

-25,2%

Διατήρηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς

699.792

632.265

-9,6%

Περιφερειακή ανάπτυξη

563.699

0

-100,0%

92.170.186

94.149.080

-2,1%

Γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία

8.782.073

9.922.031

13%

Μεταφορές

53.701.673

54.337.950

1,2%

Άλλες Υπηρεσίες

29.686.440

29.889.099

0.7%

Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία
Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Ταμειακές ενισχύσεος, εκ των οποίων:

% Mεταβολή

Από την κατηγορία των οριζόντιων στόχων η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στις ενισχύσεις που αφορούν στην περιφερειακή ανάπτυξη λόγω της λήξης των σχεδίων επιχορήγησης
προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και του αγροτουρισμού του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ)
καθώς και στις ενισχύσεις προς ΜΜΕ για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία λόγω της λήξης σχεδόν όλων των σχεδίων του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ).
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Η μεγαλύτερη, ωστόσο, μείωση σε ονομαστικές τιμές, παρατηρήθηκε στις ενισχύσεις προς το
περιβάλλον και την εξοικονόμηση ενέργειας (κατά €17 εκ.) κυρίως λόγω της πρόνοιας στα
προγράμματά τους για σταδιακή μείωση των ενισχύσεων.
Παρόλα αυτά, οι εν λόγω ενισχύσεις παραμένουν πρώτες σε μέγεθος ενώ στην κατηγορία των
οριζόντιων στόχων ακολουθούν οι ενισχύσεις προς τον πολιτισμό που, σχεδόν εξολοκλήρου,
συνίστανται στις ενισχύσεις προς τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου (€5.8 εκ. περίπου) και στις
ενισχύσεις για παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
(€1 εκ.).
Η μεγαλύτερη αύξηση ύψους 13% καταγράφηκε στις τομεακές ενισχύσεις και συγκεκριμένα
στον πρωτογενή τομέα λόγω της καταβολής αποζημιώσεων προς τους γεωργούς με βάση το
Εθνικό Πλαίσιο Χορήγησης Κρατικών Ενισχύσεων για την αντιστάθμιση ζημίων στον τομέα της
γεωργίας.
Στο διάγραμμα 5 πιο κάτω παρουσιάζεται η κατανομή των συνολικών ενισχύσεων σε οριζόντιους στόχους και ανά οικονομικό τομέα, τόσο για το 2016 όσο και για το 2017 ενώ στο διάγραμμα
6 παρουσιάζεται η ίδια κατανομή με εξαίρεση τις ενισχύσεις στον πρωτογενή τομέα και τις
εταιρείες λεωφορείων.

81

ΓραφεΙο εφορου ελεΓχου ΚρατΙΚΩν ενΙσχυσεΩν

Από το διάγραμμα 5 φαίνεται ότι οι οριζόντιες ενισχύσεις ως ποσοστό επί των συνολικών κρατικών ενισχύσεων ήταν 48% το 2016 και 39,9% το 2017. Ωστόσο, όπως διαπιστώνεται από το
διάγραμμα 6, εάν εξαιρεθούν οι ενισχύσεις στον πρωτογενή τομέα και τις εταιρείες λεωφορείων
τότε το ποσοστό των οριζόντιων ενισχύσεων, ως ποσοστό επί των συνολικών κρατικών ενισχύσεων, διαφοροποιείται σημαντικά αφού διαμορφώνεται στο 70,7% και 59,9% το 2016 και 2017,
αντιστοίχως. Με την διαφοροποίηση αυτή επιτυγχάνεται ο στόχος για αναπροσανατολισμό των
ενισχύσεων σε οριζόντιους στόχους.
Ο πίνακας 4 και το διάγραμμα 7 πιο κάτω παρουσιάζουν την κατανομή των ενισχύσεων ανά οικονομικό στόχο/τομέα ως ποσοστό επί των συνολικών ενισχύσεων για τα έτη 2016 και 2017.
Πίνακας 4: Κρατικές ενισχύσεις ανά οικονομικό στόχο/τομέα ως ποσοστό επί του συνόλου
Κρατικές ενισχύσεις ως ποσοστό
του συνόλου των ενισχύσεων

2016

2017

Οριζόντιοι στόχοι, εκ των οποίων:

47,6%

39,9%

Πολιτισμός

4,0%

4,4%

Περιβάλλον και εξοικονόμηση ενέργειας

40,1%

34,5%

Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία

0,3%

0,4%

Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

2,3%

0%

Επαγγελματική κατάρτιση

0,3%

0,2%

Διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς

0,4%

0,4%

Περιφερειακή ανάπτυξη

0,3%

0%

52,4%

60,1%

Γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία

5,0%

6,3%

Μεταφορές

30,5%

34,7%

Άλλες Υπηρεσίες

16,9%

19,1%

Τομεακές ενισχύσεις, εκ των οποίων:
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Διάγραμμα 7: Παρουσίαση κρατικών ενισχύσεων ανά οικονομικό στόχο/τομέα ως ποσοστό
επί του συνόλου των ενισχύσεων.

Από τα πιο πάνω στοιχεία φαίνεται η διαφοροποίηση των ποσοστών των διαφόρων κατηγοριών
ενισχύσεων για το έτος 2017 σε σύγκριση με το 2016 με τις ενισχύσεις στις μεταφορές να
κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με εκείνες προς στο περιβάλλον και την εξοικονόμηση ενέργειας
λόγω κυρίως της μείωσης των ενισχύσεων προς στο περιβάλλον κατά 7,7% και της αύξησης των
ενισχύσεων στις μεταφορές κατά 4,2% .
Ακολουθούν οι ενισχύσεις προς ‘Αλλες Υπηρεσίες που στην Κύπρο περιορίζονται προς τα μέσα
ενημέρωσης και στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας (γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία).
Διευκρινίζεται ότι οι ενισχύσεις που παραχωρούνται στον πρωτογενή τομέα μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και οι άμεσες πληρωμές που καταβάλλει ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών δεν εμπίπτουν στην έννοια της κρατικής ενίσχυσης και συνεπώς
δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα Στατιστική Έρευνα.
Για σκοπούς περαιτέρω σύγκρισης παρουσιάζεται πιο κάτω η ίδια κατανομή χωρίς να περιλαμβάνονται οι ενισχύσεις στους τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας καθώς και
οι ενισχύσεις προς τις εταιρείες λεωφορείων.
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Πίνακας 5: Κρατικές ενισχύσεις ανά οικονομικό στόχο/τομέα ως ποσοστό επί των συνολικών
ενισχύσεων μη συμπεριλαμβανομένων των ενισχύσεων στην πρωτογενή
παραγωγή και στις εταιρείες λεωφορείων.
2016

2017

70,42%

59,93%

Πολιτισμός

5,85%

6,68%

Περιβάλλον και εξοικονόμηση ενέργειας

59,34%

51,78%

Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία

0,45%

0,54%

Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

3,36%

0,01%

Eπαγγελματική κατάρτιση

0,37%

0,32%

Διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς

0,59%

0,61%

Περιφερειακή ανάπτυξη

0,47%

0%

29,58%

40,07%

Μεταφορές

4,66%

11,38%

Άλλες Υπηρεσίες

24,92%

28,68%

Κρατικές ενισχύσεις ως ποσοστό
επί του συνόλου των ενισχύσεων
Οριζόντιοι στόχοι, εκ των οποίων:

Τομεακές ενισχύσεις, εκ των οποίων:
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Διάγραμμα 8: Παρουσίαση των κρατικών ενισχύσεων ανά οικονομικό στόχο/τομέα ως
ποσοστό επί των συνολικών ενισχύσεων μη συμπεριλαμβανομένων των
ενισχύσεων στην πρωτογενή παραγωγή και στις εταιρείες λεωφορείων.

Όπως φαίνεται στα πιο πάνω διαγράμματα το μεγαλύτερο ποσοστό επί του συνόλου των κρατικών ενισχύσεων (59% το 2016 και 52% το 2017) αφορά στις ενισχύσεις για το περιβάλλον και
την εξοικονόμηση ενέργειας. Ακολουθούν οι ενισχύσεις υπέρ Άλλων Υπηρεσιών που για το έτος
2017 ανήλθαν στο 29% περίπου σημειώνοντας αύξηση κατά 4% σε σχέση με το προηγούμενο
έτος. Συγκεκριμένα για το έτος 2017 το μεγαλύτερο μέρος αυτών των ενισχύσεων καταλαμβάνει η ετήσια χορηγία προς το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ) η οποία ανέρχεται στα €26.7 εκ.
περίπου. Το δε υπόλοιπο μέρος των ενισχύσεων προς Άλλες Υπηρεσίες συμπληρώνεται με την
χορηγία προς το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ύψους €1.8 εκ. περίπου και την αποπληρωμή
παλαιών δανείων του ΡΙΚ ύψους €1.4 εκ. περίπου. Από τα πιο πάνω συμπεραίνεται ότι οι οριζόντιες ενισχύσεις καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος των ενισχύσεων (60%).
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Ως προς τη μορφή των παραχωρηθεισών κρατικών ενισχύσεων1 κατά τη διετία 2016-2017, οι
ενισχύσεις σχεδόν στην ολότητά τους (97% το 2016 και 92% το 2017) εμπίπτουν στην κατηγορία Α1, δηλαδή ενισχύσεις που χορηγούνται μέσω του προϋπολογισμού. Το υπόλοιπο μέρος
αφορά στις ενισχύσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία Α2, δηλαδή ενισχύσεις που χορηγούνται
μέσω του φορολογικού συστήματος με €5.6 εκ. και €11.9 εκ. περίπου για τα έτη 2016 και 2017,
αντιστοίχως.
Διάγραμμα 9: Κρατικές ενισχύσεις ανά μορφή ενίσχυσης (€)

2.1 Βιομηχανία και Υπηρεσίες
Σε αυτή την ενότητα η ανάλυση επικεντρώνεται στους τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών, δηλαδή στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας. Ως εκ τούτου, εξαιρούνται
οι τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας.
2.1.1 οριζόντιοι στόχοι
Πίνακας 6: Κρατικές ενισχύσεις οριζόντιων στόχων (€)
2016

2017

% Μεταβολή

Πολιτισμός

6.969.462

6.965.560

-0,1

Περιβάλλον και εξοικονόμηση ενέργειας

70.688.481

53.959.676

-24

532.949

560.314

5

3.997.656

8.431

-99,8

Κατάρτιση

440.981

329.861

-25

Διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς

699.792

632.265

-10

Περιφερειακή ανάπτυξη

563.699

0

-100

83.893.020

62.456.107

-26

Οριζόντιοι στόχοι εκ των οποίων:

Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία
Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Σύνολο

1. Αναλυτική επεξήγηση των διάφορων «μορφών ενίσχυσης» παρατίθεται στο Τεχνικό Παράρτημα της Έκθεσης.
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Οι ενισχύσεις που αφορούν οριζόντιους στόχους μειώθηκαν κατά 26% το 2017 σε σχέση με το
2016. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη μείωση των ενισχύσεων για το περιβάλλον και την
εξοικονόμηση ενέργειας αφού, ως ποσοστό επί του συνόλου των οριζόντιων στόχων, κατέχουν
το μεγαλύτερο μέρος (40,1% το 2016 και 34,5% το 2017).
Η μεταβολή αυτή είναι αποτέλεσμα της μείωσης των καταβληθεισών ενισχύσεων που χορηγούνται για συστήματα ΑΠΕ και για εξοικονόμηση ενέργειας. Ειδικότερα, καταγράφηκε μείωση
των ενισχύσεων κατά €10.3 εκ. με βάση το σχέδιο παροχής κινήτρων για ενθάρρυνση της
ηλεκτροπαραγωγής από μεγάλα αιολικά, ηλιοθερμικά και φωτοβολταικά συστήματα καθώς και
για αξιοποίηση της βιομάζας. Επίσης μειώθηκαν κατά €6.5 εκ. οι ενισχύσεις που παραχωρήθηκαν από το πλαίσιο της εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου σύμφωνα
με το οποίο αποζημιώνονται οι ηλεκτροβόρες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδο
που εκτίθεται στο εμπόριο για μέρος του έμμεσου κόστους των εκπομπών. Αυτό είναι απόρροια
της σταδιακής μείωσης των ενισχύσεων που επέρχεται όσο πλησιάζει η λήξη των πιο πάνω προγραμμάτων και αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω το επόμενο έτος.
Οι μεγαλύτερες ποσοστιαίες μεταβολές σημειώθηκαν στις ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις και στις ενισχύσεις για περιφερειακή ανάπτυξη λόγω της λήξης αρκετών σχεδίων
ενισχύσεων του ΥΕΕΒ και του ΙΠΕ.
2.1.2 ενισχύσεις προς συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας
Στη στατιστική ανάλυση που παρουσιάζει η Επιτροπή για τις ενισχύσεις προς συγκεκριμένους
τομείς συμπεριλαμβάνονται και όλες τις ενισχύσεις που, ενώ χορηγούνται στη βάση οριζόντιων
στόχων, στην πραγματικότητα οι δικαιούχοι των σχεδίων περιορίζονται σε συγκεκριμένους
τομείς της οικονομίας. Για παράδειγμα, το σχέδιο χορηγιών για εμπλουτισμό και αναβάθμιση
του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου εγκρίθηκε με βάση τον Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής
κατά Kατηγορία, ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες των οριζόντιων στόχων. Παρά ταύτα,
το εν λόγω σχέδιο αποτελεί κατά βάση ενίσχυση για τον τομέα του τουρισμού παρά το ότι
ταξινομείται στις οριζόντιες ενισχύσεις.
Ενισχύσεις οι οποίες παραχωρούνται στο πλαίσιο σχεδίων που δεν κάνουν καμία διάκριση ως
προς τον οικονομικό τομέα [π.χ. τα προγράμματα ενισχύσεων για ενθάρρυνση της επαγγελματικής κατάρτισης που εφαρμόζει η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), οι ενισχύσεις εξοικονόμησης ενέργειας κ.ά.] δε συμπεριλαμβάνονται σε οποιεσδήποτε ενισχύσεις για
συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας. Συνεπώς, το πραγματικό ύψος των ενισχύσεων σ’ έναν
τομέα της οικονομίας είναι σαφώς μεγαλύτερο απ’ αυτό που παρουσιάζεται στην πιο κάτω ανάλυση. Η συγκεκριμένη προσέγγιση της Επιτροπής υιοθετείται στην ανάλυση των τομεακών ενισχύσεων που ακολουθεί.
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2.1.2.1 Μεταποιητική βιομηχανία
Πίνακας 7: Κρατικές ενισχύσεις προς τη μεταποιητική βιομηχανία (€)
2016

2017

% Μεταβολή

699.792

632.265

-9,6

844.200.000

927.700.000

9,9

Ποσοστό ενισχύσεων ως προς την
προστιθέμενη αξία του τομέα

0,08%

0,07%

-17,8

Αριθμός εργαζομένων στο
μεταποιητικό τομέα

30.132

31.331

4

Ενισχύσεις ανά εργαζόμενο
σε τρέχουσες τιμές

23

20

-13,1

Σύνολο ενισχύσεων σε τρέχουσες τιμές
Προστιθέμενη αξία του τομέα
σε τρέχουσες τιμές

Οι κρατικές ενισχύσεις που αφορούν στη μεταποιητική βιομηχανία παρουσίασαν μείωση της
τάξης του 9,6% το 2017 σε σύγκριση με το 2016. Κατά το υπό επισκόπηση έτος ήταν σε ισχύ
μόνο το Σχέδιο της ανάπτυξης της κυπριακής χειροτεχνίας που αφορούσε την Υπηρεσία
Κυπριακής Χειροτεχνίας του ΥΕΕΒ.
Παρόλο που μειώθηκαν οι κρατικές ενισχύσεις η προστιθέμενη αξία του τομέα σε τρέχουσες
τιμές αυξήθηκε κατά 9,9% λόγω της γενικότερης ανάπτυξης στην οικονομία το 2017. Αυτό
επιβεβαιώνεται και από την αύξηση των απασχολουμένων στο μεταποιητικό τομέα κατά 4%.
Ως αποτέλεσμα του συνδυασμού της μείωσης των κρατικών ενισχύσεων και της αύξησης της
προστιθέμενης αξίας προς τη μεταποιητική βιομηχανία, οι κρατικές ενισχύσεις, ως ποσοστό επί
της προστιθέμενης αξίας του τομέα μειώθηκαν κατά 17,8%. Η μείωση αυτή είναι περίπου στα
ίδια επίπεδα με το ποσοστό των συνολικών ενισχύσεων ως προς το ΑΕΠ.
Ωστόσο, επισημαίνονται τα ακόλουθα:
(i) Αρκετά σχέδια του ΥΕΕΒ που απευθύνονται κυρίως στη μεταποιητική βιομηχανία έχουν
χαρακτηριστεί ως ενισχύσεις de minimis και
(ii) Οι κυπριακές μεταποιητικές βιομηχανίες λαμβάνουν και άλλες κρατικές ενισχύσεις από
σχέδια που δεν απευθύνονται αποκλειστικά στο συγκεκριμένο τομέα, όπως για παράδειγμα τα σχέδια για επαγγελματική κατάρτιση που εφαρμόζει η ΑνΑΔ και τα σχέδια για
έρευνα και ανάπτυξη που εφαρμόζει το ΙΠΕ.
Οι ενισχύσεις ανά εργαζόμενο στον μεταποιητικό τομέα μειώθηκαν από €23 το 2016 σε €20 το
2017 ή σε ποσοστό 13%. Σημειώνεται ότι οι συνολικές ενισχύσεις ανά εργαζόμενο στην οικονομία ανέρχονται σε €457 και €392 για τα έτη 2016 και 2017, αντίστοιχα, και κατέγραψαν την ίδια
περίπου μεταβολή με τον μεταποιητικό τομέα (-14%) (βλέπε Πίνακα 1).
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2.1.2.2 Μεταφορές
Πίνακας 8: Κρατικές ενισχύσεις στις μεταφορές (€)
2016

2016

% Μεταβολή

53.701.673

53.337.950

1,2

1.165.870.000

1.235.820.000

6

Ποσοστό ενισχύσεων ως προς
την προστιθέμενη αξία του τομέα

4,61%

4,40%

-4,5

Αριθμός εργαζομένων στον τομέα

15.573

16.437

5.5

Ενισχύσεις ανά εργαζόμενο
σε τρέχουσες τιμές

3.448

3.306

-4

Σύνολο ενισχύσεων
Προστιθέμενη αξία του τομέα
σε τρέχουσες τιμές

Οι ενισχύσεις που παραχωρήθηκαν προς τον τομέα των μεταφορών παρουσίασαν αύξηση της
τάξης του 1,2% περίπου το 2017 σε σύγκριση με το 2016.
Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος (90% το 2016 και 78% το 2017) αφορούσε στις ενισχύσεις προς στις εταιρείες λεωφορείων. Το υπόλοιπο μέρος των ενισχύσεων αφορά στο ειδικό
σύστημα φορολόγησης των πλοιοκτητριών εταιρειών και των εταιρειών πλοιοδιαχείρισης, το
οποίο είναι ευνοϊκό σε σύγκριση με το κανονικό φορολογικό σύστημα. Σημειώνεται ότι οι
ενισχύσεις προς τις εταιρείες πλοιοδιαχείρισης και τις πλοιοκτήτριες εταιρείες παραχωρούνται
υπό τη μορφή Α2, δηλαδή ενισχύσεις μέσω του φορολογικού συστήματος.
Σημειώνεται ότι, παρόλο που οι ενισχύσεις στις μεταφορές δεν σημείωσαν ιδιαίτερη ποσοστιαία
μεταβολή στο σύνολό τους, οι ενισχύσεις για τις εταιρείες λεωφορείων μειώθηκαν κατά €5.7 εκ.
περίπου ενώ αντίθετα οι ενισχύσεις προς τις πλοιοκτήτριες εταιρείες και τις εταιρείες πλοιοδιαχείρισης αυξήθηκαν κατά €6.3 εκ. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην ένταξη μεγάλης εταιρείας ναυλωτών στο Σύστημα Φόρου Χωρητικότητας που αποτελείτο από 570 πλοία υπό
ναύλωση με συνολική καθαρή χωρητικότητα γύρω στα 20.3 εκ. τόνους.
Το ποσοστό των ενισχύσεων προς τον τομέα των μεταφορών επί της προστιθέμενης αξίας του
τομέα ανήλθε στα 4,61% και 4,40% για τα έτη 2016 και 2017, αντίστοιχα, το οποίο είναι αισθητά
μεγαλύτερο από το ποσοστό των συνολικών ενισχύσεων ως προς το ΑΕΠ.
2.1.2.3 τουριστικός τομέα
Ο τουριστικός τομέας παρουσίασε ανάπτυξη κατά το έτος 2017 αφού τόσο η προστιθέμενη
αξία2 του όσο και ο αριθμός των εργαζομένων σε αυτόν σημείωσαν αύξηση της τάξης του 9,3%
και 3,8%, αντιστοίχως.

2. Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό της προστιθέμενης αξίας του τομέα λήφθηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία τα στοιχεία της κατηγορίας «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» καθότι δεν υπάρχει κανένας ειδικός τομέας οικονομικής δραστηριότητας που να αφορά ή να αντιπροσωπεύει αποκλειστικά τον τουρισμό. Η ίδια προσέγγιση
ακολουθείται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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Το 2017 δεν καταβλήθηκαν κρατικές ενισχύσεις προς τον τουριστικό τομέα και αυτό οφείλεται
στην λήξη των ενισχύσεων που παραχωρούνταν με βάση το σχέδιο κινήτρων για επενδύσεις
αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (νυν Υφυπουργείο Τουρισμού) και το σχέδιο του Τμήματος Πολεοδομίας και
Οικήσεως για ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον αγροτουρισμό.
Σημειώνεται ότι το 2017 τέθηκε σε ισχύ το νέο σχέδιο κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου
εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος, ωστόσο, οι ενισχύσεις αναμένεται
να αρχίσουν να καταβάλλονται από το επόμενο έτος.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι δαπάνες για την ετήσια διαφημιστική εκστρατεία του ΚΟΤ καθώς
και άλλα μέτρα για αύξηση του τουριστικού ρεύματος προς την Κύπρο δεν περιλαμβάνονται
στα προπαρατεθέντα ποσά, καθότι τα μέτρα αυτά θεωρούνται γενικά και συνεπώς δεν εμπίπτουν στον ορισμό των κρατικών ενισχύσεων. Επισημαίνεται, επίσης, ότι στον εν λόγω τομέα
παραχωρούνται επιπρόσθετα και ενισχύσεις de minimis, οι οποίες δε συμπεριλαμβάνονται στην
παρούσα έκθεση.
Πίνακας 9: ενισχύσεις προς τον τουριστικό τομέα (€)

2016

2017

% Μεταβολή

Σύνολο ενισχύσεων

1.617.813

0

-100

Προστιθέμενη αξία

1.137.310.000

1.243.080.000

9,3

Ποσοστό ενισχύσεων ως προς
την προστιθέμενη αξία του τομέα

0,14%

0,00%

-100

Αριθμός εργαζομένων στον τομέα

43.839

45.515

3,8

37

0

-100

Ενισχύσεις ανά εργαζόμενο σε
τρέχουσες τιμές
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3. ΟΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η πολιτική της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις στηρίζεται ουσιαστικά σε δύο βασικούς πυλώνες:
(α) στη μείωση των κρατικών ενισχύσεων ως ποσοστό επί του ΑΕΠ και (β) στον αναπροσανατολισμό των κρατικών ενισχύσεων σε οριζόντιους στόχους.
Για την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων αυτών που έχουν συμπεριληφθεί στη στρατηγική της Λισσαβόνας, η Επιτροπή διεξάγει ετήσια στατιστική επισκόπηση για όλα τα κράτη
μέλη και δημοσιεύει πίνακα αποτελεσμάτων με τις παραχωρηθείσες κρατικές ενισχύσεις.
Ο πίνακας αποτελεσμάτων για τις κρατικές ενισχύσεις του 2018 περιλαμβάνει τις κρατικές
ενισχύσεις που παραχώρησαν τα 28 κράτη μέλη πριν από τις 31.12.2017 και εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του άρθρου 107, παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. Τα στοιχεία βασίζονται στην ετήσια
έκθεση κρατικών ενισχύσεων που το κάθε κράτος μέλος υποχρεούται να υποβάλλει, σύμφωνα
με το άρθρο 6 (1) του κανονισμού (ΕΚ) 794/2004, μέσω του διαδραστικού εργαλείου πληροφόρησης για τις κρατικές ενισχύσεις (SARI).
Οι πληροφορίες που καταχωρίστηκαν στο SARI αφορούν όλα τα υφιστάμενα μέτρα ενισχύσεων
προς τους τομείς της μεταποιητικής βιομηχανίας, των υπηρεσιών, της γεωργίας και της αλιείας
που είτε η Επιτροπή εξέδωσε επίσημη απόφαση είτε έλαβε τις σχετικές πληροφορίες από τα
κράτη μέλη για καθεστώτα ενισχύσεων που έτυχαν απαλλαγής από την διαδικασία της κοινοποίησης με βάση τον ΓΚΑΚ. Από τα υπό ανάλυση στοιχεία εξαιρούνται οι ενισχύσεις προς τις
σιδηροδρομικές μεταφορές και οι ενισχύσεις για ΥΓΟΣ. Δεν συμπεριλαμβάνονται επίσης οι ενισχύσεις που έχουν παραχωρηθεί με την μορφή των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) καθώς αυτό το είδος των ενισχύσεων δε συνιστά κρατική ενίσχυση.
Διάγραμμα 1: Κρατικές ενισχύσεις ως ποσοστό του αεΠ ανά κράτος μέλος της εε (2017)

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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Σύμφωνα με τις εθνικές εκθέσεις των κρατικών ενισχύσεων για το έτος 2017, τα κράτη μέλη
(EU28) παραχώρησαν ενισχύσεις ύψους €116.2 δισ., ήτοι 0,76% του ΑΕΠ της Ε.Ε., καταγράφοντας
αύξηση της τάξης του 4% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (διάγραμμα 2).
Το 2017 καταχωρίστηκαν δαπάνες για 3334 μέτρα κρατικών ενισχύσεων, εκ των οποίων η πλειονότητα αφορούσε καθεστώτα (77%). Από αυτά το 11% αφορούσε ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας που κατά μέσο όρο καλύπτουν πολύ
υψηλότερους προϋπολογισμούς και δαπάνες σε σύγκριση με άλλους στόχους.
Διάγραμμα 2: Κρατικές ενισχύσεις ως ποσοστό επί του αεΠ της ευρωπαϊκής Ένωσης με
εξαίρεση τις σιδηροδρομικές μεταφορές.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα φαίνεται ότι μέχρι το 2014 το σύνολο των κρατικών
ενισχύσεων είχε καθοδική τάση. Από το 2014 η πτωτική τάση αντιστραφηκε κυρίως λόγω της
συμπερίληψης αρκετών καθεστώτων για ΑΠΕ. Συγκεκριμένα, περίπου το 53% των συνολικών
κρατικών ενισχύσεων που παραχωρήθηκαν το 2017 αφορούσε σε μέτρα στήριξης για την εξοικονόμηση ενέργειας και το περιβάλλον. Αυτό οφείλεται στην έγκριση από την Επιτροπή αρκετών μέτρων στον τομέα των ΑΠΕ, προκειμένου να βοηθηθούν τα κράτη μέλη να επιτύχουν τους
στόχους τους για μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου και τη μετάβασή τους σε μια ασφαλή
και ανταγωνιστική πράσινη οικονομία.
Εκτός από τις κρατικές ενισχύσεις για περιβαλλοντικούς σκοπούς και εξοικονόμηση ενέργειας
τα κράτη μέλη δαπάνησαν €54.8 δισ. περίπου, δηλαδή 0,36% του ΑΕΠ, για κρατικές ενισχύσεις
άλλων στόχων. Μετά τη μείωση που σημειώθηκε το 2016 σε σύγκριση με το 2015, οι ενισχύσεις
προς άλλους στόχους αυξήθηκαν κατά 10,6% περίπου σε σύγκριση με το 2016 ή κατά €5.2 δισ.
σε ονομαστικές τιμές.
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Διάγραμμα 3: συνολική μεταβολή των κρατικών ενισχύσεων ανά στόχο ως ποσοστό επί του
αεΠ της ευρωπαϊκής Ένωσης (εξαιρουμένων των ενισχύσεων προς τις
σιδηροδρομικές μεταφορές)

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σε ονομαστικούς όρους παρατηρείται αύξηση κατά €9.6 δισ. στις παραχωρηθείσες ενισχύσεις
του 2017 σε σύγκριση με το 2016 που αντιπροσωπεύει μια αύξηση της τάξης του 9%. Οι παράγοντες στους οποίους οφείλεται η συνολική μεταβολή των κρατικών ενισχύσεων ανά στόχο για
το έτος 2017 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος είναι οι ακόλουθοι:

• Η αύξηση των κρατικών ενισχύσεων για μέτρα στήριξης υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας (€4.4 δισ.).

• Η αύξηση των κρατικών ενισχύσεων για ευρυζωνικά δίκτυα, έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και τοπικές υποδομές (€1.5 δισ.).

• Η αύξηση των κρατικών ενισχύσεων για περιφερειακές ενισχύσεις (€1.4 δισ.).
• Η αύξηση των κρατικών ενισχύσεων για χρηματοδοτήσεις επιχειρηματικού κινδύνου για
ΜΜΕ (€1.3 δισ.).

• Η μείωση των κρατικών ενισχύσεων για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία ( € 0.64 δισ.)
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Διάγραμμα 4: σύνολο κρατικών ενισχύσεων ως ποσοστό επί του αεΠ για τα έτη 2016 και 2017
ανά κράτος μέλος της ε.ε.)

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Όσον αφορά στα επίπεδα και στις μεταβολές των κρατικών ενισχύσεων ανά κράτος μέλος παρατηρείται ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών.
Η μεγαλύτερη αύξηση σε κρατικές ενισχύσεις καταγράφηκε στην Ουγγαρία (0,55% του ΑΕΠ).
Μεγάλες αυξήσεις παρατηρήθηκαν επίσης στην Πολωνία ( 0,5% του ΑΕΠ), στη Βουλγαρία (0,3%
του ΑΕΠ) στη Μάλτα (0,3% του ΑΕΠ), στη Λιθουανία και στην Εσθονία (0,2% του ΑΕΠ). Αντίθετα,
υπήρξε σημαντική μείωση των κρατικών ενισχύσεων στη Λετονία (0,7% του ΑΕΠ) και, σε
μικρότερο βαθμό, στη Σλοβακία (0,2% του ΑΕΠ).
Όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, κατέγραψαν πολύ χαμηλότερες μεταβολές, δηλ. μεταξύ -0,1% και 0,1% ως ποσοστό επί του ΑΕΠ.
Εκσυγχρονισμός των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις
O Γενικός Κανονισμός απαλλαγής κατά Κατηγορία (ΓΚΑΚ) αποτελεί μια από τις σημαντικότερες
μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό των κρατικών ενισχύσεων καθώς απλοποιεί τις διαδικασίες χορήγησης ενισχύσεων στα κράτη μέλη επιτρέποντας την εφαρμογή χωρίς προηγού-
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μενη κοινοποίηση ενός ευρέος φάσματος μέτρων, τα οποία πληρούν τους στόχους κοινού ενδιαφέροντος της ΕΕ. Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται τα μέτρα ενισχύσεων με τη μεγαλύτερη
δυνατότητα στρέβλωσης του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. Με τη τροποποίηση του
ΓΚΑΚ το 2014 και την ένταξη περισσότερων κατηγοριών ενισχύσεων αυξήθηκε και ο αριθμός
των μέτρων που έτυχαν απαλλαγής από τη διαδικασία της εκ των προτέρων κοινοποίησης. Στο
πιο κάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η χρήση του ΓΚΑΚ στα κράτη μέλη της Ε.Ε. κατά την
περίοδο 2010-2017.
Διάγραμμα 5: χρήση του Γενικού Κανονισμού απαλλαγής κατά Κατηγορία (ΓΚαΚ) στην εε-28*

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Από τα πιο πάνω αποτελέσματα φαίνεται ότι από το 2015 άνω του 96% των νέων μέτρων βασίζονται στον ΓΚΑΚ, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 28% περίπου σε σύγκριση με το 2013.
Εξετάζοντας το σύνολο των μέτρων για το έτος 2017, περίπου το 82% έτυχαν έγκρισης βάσει
των κανόνων απαλλαγής, δηλαδή καταγράφηκε μια αύξηση της τάξης του 6% και 22% σε σύγκριση με τα έτη 2015 και 2013, αντιστοίχως.
Σε όρους πραγματικών δαπανών το σύνολο των παραχωρηθεισών ενισχύσεων στην ΕΕ για το
2017, με βάση τον ΓΚΑΚ, ανήλθε στα €41.7 δισ. περίπου που αντιπροσωπεύει το 38% περίπου
των συνολικών δαπανών. Ωστόσο φαίνεται ότι το 2017 τα κράτη μέλη δαπάνησαν κατά μέσο
όρο το 48% περίπου των συνολικών δαπανών τους για μέτρα που εμπίπτουν στον ΓΚΑΚ, σημειώνοντας αύξηση 14 μονάδων βάσης περίπου σε σύγκριση με το 2013.
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Διάγραμμα 6: Κρατικές ενισχύσεις σε ονομαστικές τιμές με βάση τον ΓΚαΚ ανά στόχο στην εε
(28) για τα έτη 2014, 2016 και 2017.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Οι συνολικές δαπάνες που παραχωρήθηκαν με βάση τον ΓΚΑΚ αυξήθηκαν το 2017 για όλους
τους οριζόντιους στόχους σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα, σημειώθηκε αύξηση στις
ενισχύσεις για τις ευρυζωνικές υποδομές, τις τοπικές υποδομές και τις πολυλειτουργικές
υποδομές (129%), για ενισχύσεις προς ΜΜΕ και χρηματοδότηση κινδύνων (81%), για κοινωνική
στήριξη σε μεμονωμένους καταναλωτές (56%), για την καινοτομία (30%), για ενισχύσεις στον
πολιτισμό και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς (28%) και για την απασχόληση (21%).
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Διάγραμμα 7: Καταβολή κρατικών ενισχύσεων με βάση τον ΓΚαΚ ως ποσοστό ανά στόχο στην
εε (28) για τα έτη 2014, 2016 και 2017.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το μερίδιο των παραχωρηθεισών ενισχύσεων για το 2017 αυξήθηκε σημαντικά σε σχέση με το
2014 για τον πολιτισμό (51%), για την έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία (45%), για τις ΜΜΕ (27
%) και για την περιφερειακή ανάπτυξη (15 %).
Η αύξηση αυτή οφείλεται εν μέρει στις προσπάθειες που κατέβαλε η Επιτροπή να συνεργαστεί
με ορισμένα κράτη μέλη για την προσαρμογή ορισμένων προβλεπόμενων μέτρων ώστε να
ευθυγραμμιστούν με τον ΓΚΑΚ.
Η παρατηρούμενη υιοθέτηση του ΓΚΑΚ συμπληρώνει επίσης τις πρωτοβουλίες πολιτικής της
ΕΕ, όπως η στρατηγική «Ευρώπη 2020» και το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων και των ΜΜΕ (COSME), τα οποία εξασφαλίζουν επαρκή ευελιξία και υψηλά ποσά
ενίσχυσης για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία σε συνθήκες ισχυρού παγκόσμιου ανταγωνισμού και υποστηρίζουν την ευκολότερη ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας.
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Διάγραμμα 8: Μέσος ετήσιος προϋπολογισμός και παραχωρηθείσες κρατικές ενισχύσεις ανά
τύπο μέτρου στην εε (28).

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Επιτροπής, το 2017 κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή περίπου
230 μέτρα κρατικών ενισχύσεων. Ο μέσος ετήσιος προϋπολογισμός των κοινοποιηθέντων
μέτρων που τέθηκαν σε εφαρμογή ήταν €230 εκ. περίπου, δηλαδή σημειώθηκε μια αύξηση της
τάξης του 18% και 126% σε σύγκριση με το 2015 και το 2013, αντιστοίχως. Ταυτόχρονα, οι μέσες
αναφερόμενες καταβληθείσες κρατικές ενισχύσεις κατέγραψαν σταθερή αύξηση φθάνοντας το
ποσό των €85 εκ. ανά κοινοποιηθέν μέτρο κρατικής ενίσχυσης, δηλαδή αύξηση της τάξης του
41% και του 278% περίπου σε σύγκριση με το 2015 και το 2013, αντιστοίχως.
Από τα πιο πάνω δεδομένα διαπιστώνεται επίσης η αποτελεσματικότητα της χρήσης του ΓΚΑΚ.
Το αυξανόμενο μερίδιο των δαπανών από μέτρα κρατικών ενισχύσεων που βασίζονται στον
ΓΚΑΚ αποδεικνύει ότι, κατά μέσο όρο, τα μέτρα κρατικών ενισχύσεων μπορούν να εφαρμοστούν
από τα κράτη μέλη πολύ πιο γρήγορα από ότι συνέβαινε στο παρελθόν.
Ταυτόχρονα, τα μέτρα κρατικών ενισχύσεων που κοινοποιούνται για έγκριση στην Επιτροπή
τείνουν να έχουν μεγαλύτερους προϋπολογισμούς και δαπάνες σε σύγκριση με το παρελθόν,
όπως άλλωστε είναι και η πολιτική της Επιτροπής που συνοψίζεται στην φράση: «big on big
things and small on small things».
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Διάγραμμα 9: Μεγαλύτερο ποσοστό κρατικών ενισχύσεων που χρησιμοποιήθηκε ανά κύριο
στόχο ανά κράτος μέλος της εε το 2017.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Από το πιο πάνω διάγραμμα φαίνεται ότι ο έλεγχος κρατικών ενισχύσεων δεν παρεμποδίζει τα
κράτη μέλη της Ένωσης στο να επικεντρωθούν σε ποικίλους στόχους και να ακολουθήσουν
διαφορετικές πολιτικές. Το 2017 ο κύριος στόχος στον οποίο παραχωρήθηκαν τα μεγαλύτερα
ποσά ανά κράτος μέλος διαμορφώθηκε ως ακολούθως:

• Προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας για την πλειοψηφία των κρατών μελών (Γερμανία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Αυστρία, Σουηδία, Φινλανδία, Δανία, Εσθονία,
Τσεχία, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες, Κύπρος, Σλοβενία, Λουξεμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο και
Γαλλία).

• Περιφερειακή ανάπτυξη (Πορτογαλία, Ελλάδα, Ισπανία, Κροατία, Ουγγαρία και Πολωνία.
• Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία (Βέλγιο).
• Πολιτισμός (Λιθουανία).
• Τομεακή ανάπτυξη (Μάλτα και Λετονία).
• ΜΜΕ και χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου (Ιταλία).
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Σε 12 κράτη μέλη, περισσότερο από 60% των συνολικών κρατικών ενισχύσεων δαπανήθηκαν σε
ένα μόνο στόχο (Γερμανία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Αυστρία, Σουηδία, Φινλανδία, Πορτογαλία,
Δανία, Εσθονία, Τσεχία, Ιρλανδία, Λετονία).
Παρατηρώντας τις παραχωρηθείσες ενισχύσεις κατά μορφή ενίσχυσης στο Διάγραμμα 10 είναι
εμφανές ότι η πιο συχνή μορφή ενίσχυσης είναι οι επιχορηγήσεις (64% των συνολικών ενισχύσεων). Ακολουθούν οι ενισχύσεις που χορηγούνται μέσω του φορολογικού συστήματος με ποσοστό της τάξης του 29%. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι υπάρχουν διαφορές στην επιλογή της
μορφής των κρατικών ενισχύσεων αφού, για παράδειγμα, οι άμεσες επιχορηγήσεις καλύπτουν
λιγότερο από το 50% των ενισχύσεων σε 10 κράτη μέλη (Βουλγαρία, Πορτογαλία, Σουηδία, Ρουμανία, Τσεχία, Μάλτα, Λιθουανία, Δανία, Γαλλία και Φινλανδία).

Διάγραμμα 10: σύνολο κρατικών ενισχύσεων κατά μορφή ενίσχυσης στην εε (28) για τα έτη
2016 και 2017 (εξαιρουμένων των ενισχύσεων στον πρωτογενή τομέα).

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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Π ΑΡΑ Ρ Τ Η ΜΑ I
Προγράμματα κρατικών ενισχύσεων / ατομικές ενισχύσεις που βρίσκονταν σε ισχύ
εντός του 2017, ανά Αρμόδια Αρχή1

A/A

Τίτλος προγράμματος
ενίσχυσης/ ατομικής ενίσχυσης

1

Κρατική χορηγία προς το
Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου

2

Χορηγία στο Κυπριακό
Πρακτορείο Ειδήσεων

3

Οικονομική ενίσχυση του φορέα
"Pafos Aphrodite Festival Cyprus"
για διοργάνωση του φεστιβάλ
"Αφροδίτη" Πάφου

Αρμόδια Αρχή

Ποσό ενίσχυσης που
χορηγήθηκε σε €
2016

2017

Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού

5.842.657

5.815.560

Υπουργείο
Εσωτερικών

1.789.069

1.814.363

126.831

150.000

Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού

4

Χορηγία στο Ραδιοφωνικό
Ίδρυμα Κύπρου

Υπουργείο
Εσωτερικών

26.538.211

26.717.406

5

Αποπληρωμή παλαιών δανείων
του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος
Κύπρου (Ρ.Ι.Κ.)

Υπουργείο
Εσωτερικών

1.359.160

1.357.330

6

Σχέδιο χορηγιών για ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας των
μικρών και μεσαίων επιχειρήεων
του μεταποιητικού τομέα

Υπουργείο Ενέργειας
Εμπορίου, Βιομηχανίας
και Τουρισμού

0

Έληξε

Σχέδιο παροχής χορηγιών προς
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
για προώθηση του
αγροτουρισμού στην ύπαιθρο

Τμήμα Πολεοδομίας
και Οικήσεως

563.699

0

7

8

Σχέδιο στελέχωσης
επιχειρήσεων με αποφοίτους
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Αρχή Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναικού

277.356

‘Εληξε

9

Σχέδιο κινήτρων για επενδύσεις
αειφόρου εμπλουτισμού και
αναβάθμισης του τουριστικού
προϊόντος

Κυπριακός Οργανισμός
Τουρισμού

1.054.114

0

Μονοεπιχειρησιακά
προγράμματα συνεχιζόμενης
κατάρτισης στο εξωτερικό

Αρχή Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού

5.712

Έληξε

10

1. Οι Αρμόδιες Αρχές δέχονταν ή/και είχαν το δικαίωμα έγκρισης αιτήσεων εντός της περιόδου 01.01.201731.12.2017.

103

ΓραφεΙο εφορου ελεΓχου ΚρατΙΚΩν ενΙσχυσεΩν

A/A

Τίτλος προγράμματος
ενίσχυσης/ ατομικής ενίσχυσης

Αρμόδια Αρχή

Ποσό ενίσχυσης που
χορηγήθηκε σε €
2016

2017

11

Μονοεπιχειρησιακά προγράμματα
συνεχιζόμενης κατάρτισης
στην Κύπρο-Συνήθη

Αρχή Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού

9.435

Έληξε

12

Μονοεπιχειρησιακά προγράμματα
κατάρτισης στην Κύπρο (ΚΕ)

Αρχή Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού

148.117

329.861

13

Σχέδιο μετακίνησης πολύ
μικρών επιχειρήσεων σε
καθορισμένες και κατάλληλες
περιοχές

Υπουργείο Ενέργειας,
Εμπορίου, Βιομηχανίας
και Τουρισμού

195.320

Έληξε

14

Σχέδιο Ενθάρρυνσης
ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα
(2006-2010)

Υπουργείο Ενέργειας,
Εμπορίου, Βιομηχανίας
και Τουρισμού

902.630

508.001

15

Πολυεπιχειρησιακά προγράμματα
συνεχιζόμενης κατάρτισης –
Συνήθη

Αρχή Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού

361

Έληξε

16

Ανάπτυξη της κυπριακής
οικοτεχνίας / χειροτεχνίας

Υπουργείο Ενέργειας,
Εμπορίου, Βιομηχανίας
και Τουρισμού

699.792

632.265

17

Σχέδιο χορηγιών για ενθάρρυνση
της ηλεκτροπαραγωγής από
μεγάλα αιολικά, φωτοβολταϊκά
συστήματα και την αξιοποίηση
της βιομάζας και τη συμπαραγωγή
2009-2020

Υπουργείο Ενέργειας,
Εμπορίου, Βιομηχανίας
και Τουρισμού

38.117.451

28.260.915

5.554.737

11.862.519

999.974

1.000.000

18

Καθεστώς Φόρου Χωρητικότητας
της Κυπριακής Δημοκρατίας Cyprus Tonnage Tax Scheme

Τμήμα Εμπορικής,
Ναυτιλίας

19

Κανονισμός χρηματοδοτικών
προγραμμάτων για την ενίσχυση
κινηματογραφικών ταινιών

Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού
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A/A

Τίτλος προγράμματος
ενίσχυσης/ ατομικής ενίσχυσης

Αρμόδια Αρχή

Ποσό ενίσχυσης που
χορηγήθηκε σε €
2016

20

21

Καθεστώς αντιστάθμισης για
αερομεταφορείς που έχουν
καταχωρισθεί στην Κύπρο, όσον
αφορά το πρόσθετο κόστος που
προκύπτει από την απαγόρευση
να εκτελούν πτήσεις υπεράνω του
τουρκικού εναέριου χώρου

Υπουργείο
Οικονομικών

2017

0

0

Δωρεάν Κατανομή Δικαιωμάτων
στον Τομέα της Ηλεκτρικής
Ενέργειας στο πλαίσιο του
Συστήματος Εμπορίας
Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων
Θερμοκηπίου μετά το 2012

Τμήμα
Περιβάλλοντος

31.668.400

25.190.760

22

Σχέδιο χορηγιών για ενίσχυση
της Επιχειρηματικής Καινοτομίας
2012-2013

Υπουργείο Ενέργειας
Εμπορίου, Βιομηχανίας
και Τουρισμού

399.641

Έληξε

23

Δέσμη προγραμμάτων για
έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη
και καινοτομία

Ίδρυμα
Προώθησης
Έρευνας

2.881.530

223.269

24

Συμβάσεις παραχώρησης
δημόσιας υπηρεσίας εσωτερικών
οδικών μεταφορών σε τακτικές
γραμμές

Τμήμα Οδικών
Μεταφορών

48.146.926

42.475.431

25

Σχέδιο προστασίας της πρώτης
κατοικίας

Κυπριακός Οργανισμός
Ανάπτυξης Γης

0

0

26

Σχέδιο χορηγιών για Ενίσχυση
της Επιχειρηματικής Καινοτομίας
(1/1/2013-31/12/2020)

Υπουργείο Ενέργειας
Εμπορίου, Βιομηχανίας

―

331.497

27

Προγράμματα RESTART 2016-2020
για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη
και Καινοτομία του Ιδρύματος
Προώθησης Έρευνας
Δραστηριότητες Καινοτομίας

Ίδρυμα Προώθησης

―

13.979
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Π ΑΡΑ Ρ Τ Η Μ Α I Ι
Προγράμματα κρατικών ενισχύσεων/ατομικές ενισχύσεις στους τομείς της πρωτογενούς
γεωργικής παραγωγής που βρίσκονταν σε ισχύ εντός του 2017, ανά Αρμόδια Αρχή2

A/A

Τίτλος προγράμματος

Αρμόδια Αρχή

Ποσό ενίσχυσης που
χορηγήθηκε σε €
2016

1

Σχέδιο συλλογής, μεταφοράς και
επεξεργασίας και καταστροφής
νεκρών ζώων

2

Σχέδιο παροχής οικονομικής
ενίσχυσης στους Συνδέσμους
Προστασίας Φυτών

3

Σχέδιο Αναδασμού

4

Καθεστώς κρατικών ενισχύσεων
για ενέργειες προώθησης και
διαφήμησης των γεωργικών
προϊόντων στην Εσωτερική
Αγορά και τις Τρίτες Χώρες

Τμήμα Κτηνιατρικών
Υπηρεσιών

1.612.432

1.550.637

Τμήμα Γεωργίας

93.447

93.123

Τμήμα Αναδασμού

81.624

68.746

Υπουργείο Εμπορίου,
Βιομηχανίας και
Τουρισμού

30.924

2.209

Υπουργείο Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος

62.480

993.938

0

54.410

8.464

10.923

3.169

3.301

22.154

20.631

5

Εθνικό πλαίσιο χορήγησης
κρατικών ενισχύσεων για την
αντιστάθμιση ζημιών στον τομέα
της γεωργίας

6

Σχέδιο κρατικών ενισχύσεων για
επαναδραστηριοποίηση πληγέντων Υπουργείο Γεωργίας,
αγροτών και για αποκατάσταση του Αγροτικής Ανάπτυξης
περιβάλλοντος σε περιοχές που
και Περιβάλλοντος
κηρύσσονται ως πληγείσες από
πυρκαγιές

7

Πρόγραμμα Επιτήρησης της
Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας
των Βοοειδών

Τμήμα Κτηνιατρικών
Υπηρεσιών

8

Πρόγραμμα ελέγχου της
σαλμονέλας στα σμήνη
αυγοπαραγωγής

Τμήμα Κτηνιατρικών
Υπηρεσιών

9

Πρόγραμμα επιτήρησης της γρίπης
των πτηνών σε πτηνά της
οργανωμένης πτηνοτροφίας και
άγρια πτηνά

2017

Τμήμα Κτηνιατρικών
Υπηρεσιών

2. Οι Αρμόδιες Αρχές δέχονταν ή/και είχαν το δικαίωμα έγκρισης αιτήσεων εντός της περιόδου 01.01.201731.12.2017.
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A/A

Τίτλος προγράμματος

Αρμόδια Αρχή

Ποσό ενίσχυσης που
χορηγήθηκε σε €
2016

2017

10

Πρόγραμμα ελέγχου της σαλμονέλας
στα σμήνη αναπαραγωγής

Τμήμα Κτηνιατρικών
Υπηρεσιών

2.156

895

11

Πρόγραμμα ελέγχου της σαλμονέλας
στα σμήνη αναπαραγωγής

Τμήμα Κτηνιατρικών
Υπηρεσιών

4.290

3.776

12

Προγράμματα εκρίζωσης και
επιτήρησης βρουκέλωσης
βοοειδών και αιγοπροβάτων

Τμήμα Κτηνιατρικών
Υπηρεσιών

0

57.423

13

Σχέδιο ελέγχου Τρομώδους Νόσου
αιγοπροβάτων

Τμήμα Κτηνιατρικών
Υπηρεσιών

900.923

844.118

14

Πρόγραμμα ελέγχου της
σαλμονέλας στα σμήνη
γαλοπούλων κρεοπαραγωγής

Τμήμα Κτηνιατρικών
Υπηρεσιών

220

360

15

Αναθεωρημένο Εθνικό Πλαίσιο
Χορήγησης Κρατικών Ενισχύσεων
για την Αντιστάθμιση Ζημιών στον
Τομέα της Γεωργίας για την περίοδο
2014-2020

5.893.416

5.549.351

16

Τμήμα Γεωργίας

Πρόγραμμα επιτήρησης ασθενειών
των χοίρων (κλασική πανώλη,
αφρικανική πανώλη, φυσαλιδώδης
νόσος και νόσος του Aujeszky)

Τμήμα Κτηνιατρικών
Υπηρεσιών

4.529

4.775

17

Πρόγραμμα επιτήρησης
φυματίωσης των Βοοειδών

Τμήμα Κτηνιατρικών
Υπηρεσιών

3.905

8.630

18

Κρούσματα σε περίπτωση
εμφάνισης ασθένειας που
αναφέρεται σε έκτακτο δχέδιο
δράσης

Τμήμα Κτηνιατρικών
Υπηρεσιών

22.920

634.720

Τμήμα Κτηνιατρικών
Υπηρεσιών

850

1.186

Τμήμα Κτηνιατρικών
Υπηρεσιών

34.170

18.899

Τμήμα Κτηνιατρικών
Υπηρεσιών

0

0

19

20

21
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Πρόγραμμα επιτήρησης ασθενειών
των ιπποειδών (αφρικανική πανώλη
των ιπποειδών, λοιμώδης αναιμία
των ιπποειδών και ιός του Δυτικού
Νείλου) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Πρόγραμμα παρακολούθησης
σχετικά με την αντοχή των ζωογόνων
βακτηρίων και των συμβιωτικών
βακτηρίων στα αντιμικροβιακά
Έκτακτο Σχέδιο Δράσης για έλεγχο
και εξάλειψη της νόσου σε περίπωση
που ενσκήψει λοιμώδης οζώδης
δερματίτιδα των βοοειδών (ΛΟΔ)
για την περίοδο 2015-2016
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Π Α ΡΑ ΡΤ Η Μ Α I Ι I
Μεθοδολογία και πηγές της Στατιστικής Ανάλυσης
Σκοπός του παραρτήματος είναι η περιγραφή της μεθοδολογίας και των πηγών που χρησιμοποιήθηκαν για την στατιστική ανάλυση των κρατικών ενισχύσεων που παραχωρήθηκαν το 2017 στην
Κύπρο σε σχέση με το πεδίο της ανάλυσης/τους εξαιρούμενους τομείς, τις κατηγορίες και τις μορφές ενισχύσεων καθώς και τις πηγές δεδομένων και την αξιολόγηση του στοιχείου ενίσχυσης.
1. Πεδίο της ανάλυσης / Εξαιρούμενοι τομείς
Η Στατιστική Ανάλυση εστιάζεται στις κρατικές ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην
έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αυτή προσδιορίζεται στο Άρθρο 107, παράγραφος 1, της ΣΛΕΕ.
Για παράδειγμα, τα παρακάτω μέτρα ή τομείς δεν εξετάστηκαν:

➢

Ενισχύσεις οι αποδέκτες των οποίων δεν είναι επιχειρήσεις

➢

Μέτρα γενικού χαρακτήρα και άλλα Μέτρα
Στη Στατιστική Ανάλυση δεν περιλαμβάνονται γενικά μέτρα καθότι δεν πληρούται μία από τις
προϋποθέσεις για την ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης, δηλαδή η επιλεκτική οικονομική ενίσχυση
συγκεκριμένων επιχειρήσεων ή τομέων παραγωγής.

➢

Ενισχύσεις που δεν επηρεάζουν τις συναλλαγές μεταξύ της Δημοκρατίας και των κρατών μελών
της ΕΕ

Τα μέτρα που ευνοούν συγκεκριμένες επιχειρήσεις, τα οποία, όμως, δεν επηρεάζουν τις συναλλαγές
μεταξύ της Κύπρου και των άλλων κρατών μελών της ΕΕ, δε συνιστούν κρατική ενίσχυση καθότι τα
μέτρα αυτά θεωρούνται ότι έχουν καθαρά τοπικό χαρακτήρα. Επίσης, εξαιρούνται οι ενισχύσεις de
minimis, τις οποίες η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν επηρεάζουν τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών
και/ή δε νοθεύουν ούτε απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό και συνεπώς δεν πληρούν όλα τα
κριτήρια του Άρθρου 107, παράγραφος 1, της ΣΛΕΕ.
2. Κατηγορίες και μορφές των ενισχύσεων
Όλες οι ενισχύσεις αντιπροσωπεύουν δαπάνη ή απώλεια εσόδων για τις δημόσιες αρχές και όφελος
για τους αποδέκτες. Ωστόσο, το «στοιχείο ενίσχυσης», δηλαδή το τελικό οικονομικό όφελος που
εμπεριέχεται στο μεταβιβαζόμενο ονομαστικό ποσό, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο
χορήγησης της ενίσχυσης. Για παράδειγμα, η ενίσχυση που χορηγείται με τη μορφή χαμηλότοκου
δανείου συνίσταται στο όφελος που προέρχεται από το μειωμένο επιτόκιο και επομένως το στοιχείο της ενίσχυσης είναι πολύ χαμηλότερο από το ύψος του δανείου. Έτσι, μία ενίσχυση θα πρέπει
να ταξινομείται σε συνάρτηση με τον τρόπο χορήγησής της. Προς τούτο, έχουν προσδιοριστεί τέσσερις κατηγορίες. Κάθε κατηγορία χαρακτηρίζεται με ένα γράμμα: Α, Β, C ή D, ακολουθούμενο από
τους αριθμούς 1 ή 2, που σημαίνουν, αντίστοιχα, δημοσιονομική ενίσχυση, δηλαδή ενίσχυση χορηγούμενη μέσω του προϋπολογισμού και φορολογική ελάφρυνση, δηλαδή ενίσχυση χορηγούμενη
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μέσω του φορολογικού συστήματος. Στο τέλος προστίθεται και το γράμμα Α, όταν είναι γνωστό το
στοιχείο ενίσχυσης: λόγου χάριν, C1Α αναφέρεται στο στοιχείο ενίσχυσης (Α) ενός δανείου με μειωμένο επιτόκιο (C1).
(1) Κατηγορία Α (Α1+Α2)
Η πρώτη κατηγορία (Α) αφορά ενισχύσεις που μεταβιβάζονται εξ ολοκλήρου στον αποδέκτη. Με
άλλα λόγια, το στοιχείο ενίσχυσης ισούται προς την κεφαλαιακή αξία της ενίσχυσης. Η πρώτη
κατηγορία υποδιαιρείται σε δύο ομάδες, ανάλογα με το εάν η ενίσχυση χορηγείται μέσω του προϋπολογισμού (Α1) ή μέσω του φορολογικού συστήματος ή του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων
(Α2).
Ενδεικτικές ενισχύσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία Α1 είναι οι ακόλουθες:
– Επιχορηγήσεις.
– Επιδοτήσεις επιτοκίου που λαμβάνονται απευθείας από τον αποδέκτη.
– Ισοδύναμα επιχορήγησης, π.χ. πώληση ή εκμίσθωση γηπέδων ή ακινήτων του Δημοσίου
σε τιμές χαμηλότερες των τιμών της αγοράς.
Ενδεικτικές ενισχύσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία Α2 είναι οι ακόλουθες:
– Φορολογικές πιστώσεις.
– Φορολογικές εκπτώσεις, απαλλαγές και μειώσεις φορολογικών συντελεστών.
– Μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
(2) Κατηγορία Β1
Η κατηγορία αυτή αναφέρεται στις ενισχύσεις υπό τη μορφή συμμετοχής στο κεφάλαιο επιχειρήσεων. Είναι απαραίτητο να διευκρινίζεται αν η μεταβίβαση οικονομικών πόρων από το Δημόσιο
υπό μορφή συμμετοχής στο κεφάλαιο (π.χ. αγορά νέων μετοχών, καταβολή ιδρυτικού κεφαλαίου,
αγορά εταιρικών ομολόγων ή μετατροπή τους σε μετοχές κ.ά.) αποτελεί ενίσχυση προς τον αποδέκτη ή απλώς πράξη του Δημοσίου το οποίο ενεργεί ως ιδιώτης επενδυτής υπό κανονικές συνθήκες
αγοράς.
(3) Κατηγορία C (C1+C2)
Η τρίτη κατηγορία (C) καλύπτει τη μορφή χαμηλότοκου δανείου που χορηγείται από δημόσιες αρχές
σε επιχειρήσεις (C1) ή φορολογικής διευκόλυνσης (C2) στις οποίες το στοιχείο ενίσχυσης συνίσταται στους τόκους που εξοικονομούνται από τον αποδέκτη κατά την περίοδο για την οποία το χορηγούμενο κεφάλαιο τίθεται στη διάθεσή του.
(4) Κατηγορία D1
Η τελευταία κατηγορία (D1) καλύπτει τις ενισχύσεις που χορηγούνται υπό τη μορφή κρατικών εγγυήσεων. Το ύψος της ενίσχυσης (D1Α) μπορεί να είναι κατά κανόνα πολύ χαμηλότερο από τα ονομαστικά ποσά, δεδομένου ότι αντιστοιχεί στο όφελος που λαμβάνει ο αποδέκτης σε τιμές
χαμηλότερες από τις τιμές της.
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3. Πηγές των δεδομένων και αξιολόγηση του στοιχείου ενίσχυσης
Γενικά, το ύψος των χορηγούμενων ενισχύσεων εκφράζεται σε όρους τρέχουσας δαπάνης (ή πραγματικής απώλειας εσόδων στο πλαίσιο των φορολογικών δαπανών). Όπου απαιτήθηκε, οι ενισχύσεις μετατράπηκαν σε ισοδύναμα επιχορήγησης.
Τα στοιχεία για τη Στατιστική Ανάλυση έχουν συλλεγεί με βάση τις ετήσιες αναλυτικές εκθέσεις που
υποβλήθηκαν στο Γραφείο του Εφόρου από τις διάφορες Αρμόδιες Αρχές.
Τα ακόλουθα στατιστικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στην Έρευνα λήφθηκαν από τη Στατιστική
Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών:
– Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε τρέχουσες τιμές.
– Η προστιθέμενη αξία του κάθε τομέα.
– Το συνολικό εργατικό δυναμικό.
– Το σύνολο των εργαζομένων σε κάθε τομέα.
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