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Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής για τη συμβατότητα των
ενισχύσεων προς δημόσιες επιχειρήσεις - swd (2012) 14 final
Επιτροπή – έγγραφο εργασίας – κρατικές ενισχύσεις
– δημόσιες επιχειρήσεις –
χρηματοδότηση – αναδιάρθρωση – ιδιωτικοποίηση –
κριτήριο ιδιώτη επενδυτή
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
έδωσε στη δημοσιότητα
έγγραφο εργασίας σχετικά
με τις συμβατές μορφές
κρατικών ενισχύσεων που
αφορούν τη χρηματοδότηση, την αναδιάρθρωση και
την ιδιωτικοποίηση δημοσίων επιχειρήσεων. Όπως
τονίζεται, σκοπός του εγγράφου είναι η ενίσχυση
της πληροφόρησης και η
παροχή διευκρινίσεων προς
τα κράτη μέλη σχετικά με
τους ισχύοντες κανόνες και
τις βασικές αρχές των κρατικών ενισχύσεων προς τις
δημόσιες επιχειρήσεις.
Με αφορμή το γενικότερο
πλαίσιο της οικονομικής και
χρηματοπιστωτικής κρίσης,
σύμφωνα με την Επιτροπή,
έχει γίνει εμφανές ότι οι
δημόσιες
επιχειρήσεις
έχουν συσσωρεύσει σημαντικά χρέη και ότι η οικονομική τους βιωσιμότητα τίθεται εν αμφιβόλω. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η παροχή
διευκρινίσεων είναι αναγκαία, δεδομένου ότι πολλά
κράτη μέλη έχουν θέσει σε
εφαρμογή
προγράμματα
ιδιωτικοποιήσεων και θα

ήταν σκόπιμο
να ενταθεί η
συνεργασία
μεταξύ της ΕΕ
και των εθνικών
αρχών,
προκειμένου
να διασφαλιστεί στο μέγιστο η ασφάλεια
δικαίου και να
αποφευχθεί η
παρακώλυση
της διαδικασίας ιδιωτικοποιήσεων.
Σύμφωνα με την Επιτροπή,
η χρηματοδότηση επιχειρήσεων με κρατικούς πόρους
και όρους αγοράς κατόπιν
παροχής ικανοποιητικού ανταλλάγματος, δεν συνιστά
κρατική ενίσχυση και δεν
χρειάζεται να κοινοποιηθεί.
Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες εγείρονται ζητήματα κρατικών
ενισχύσεων και συμβατότητας αυτών. Για παράδειγμα,
όταν η οικονομική θέση
μίας επιχείρησης και η συσσώρευση χρέους είναι τέτοια που δεν επιτρέπει την
επιστροφή ανταλλάγματος
σε εύλογο χρονικό διάστημα ή όταν οι κρατικές αρχές επιλέγουν την εξαγορά
ή τη συνέχιση μη βιώσιμων
δραστηριοτήτων με τη δημιουργία ενός νέου νομικού
προσώπου. Στις περιπτώ-

σεις αυτές, συντρέχει πιθανότητα ύπαρξης κρατικών
ενισχύσεων και για τη διαπίστωση της συμβατότητας
τέτοιων μέτρων θα πρέπει
να λαμβάνονται υπ’ όψη οι
Κατευθυντήριες
Γραμμές
για τη διάσωση και αναδιάρθρωση, τις Περιφερειακές
Ενισχύσεις,
την
Επαγγελματική Εκπαίδευση και
την Έρευνα, την Τεχνολογία
και την Καινοτομία.
Όσον αφορά την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, τα
κράτη μέλη θα πρέπει να
εφαρμόζουν τα μέτρα ενίσχυσης σε συνάρτηση με τις
εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες αγοράς. Η δικαιούχος
επιχείρηση θα πρέπει να
είναι «προβληματική», κατά
την έννοια των σημείων 9
και 13 των Κατευθυντηρίων
Γραμμών διάσωσης και αναδιάρθρωσης και οι ενισχύσεις να χορηγούνται υπό την
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Ενισχύσεις προς
τις δημόσιες επιχειρήσεις

προϋπόθεση
κατάρτισης
σχεδίου
αναδιάρθρωσης
που θα έχει ως στόχο τη
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της δικαιούχου επιχείρησης. Επίσης, οι ενισχύσεις
θα πρέπει να περιορίζονται
στο ελάχιστο αναγκαίο επίπεδο και οι δικαιούχοι θα
πρέπει να συμμετέχουν στη
χρηματοδότηση της υλοποίησης του σχεδίου αναδιάρθρωσης είτε με ίδια κεφάλαια είτε με δανειοδότηση,
η οποία όμως θα πρέπει να
χορηγείται με τους όρους
της αγοράς, να πληροί δηλαδή το κριτήριο του ιδιώτη
επενδυτή. Τέλος, η ύπαρξη
αντισταθμιστικών
μέτρων
αποτελεί προαπαιτούμενο,
για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο στρέβλωσης του
ανταγωνισμού, ενώ θα πρέπει επίσης να τηρείται η
αρχή της εφάπαξ παροχής
ενίσχυσης αναδιάρθρωσης
μέσα σε χρονικό διάστημα
δέκα ετών.

Περαιτέρω, το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής κάνει
ιδιαίτερη αναφορά στην
αρχή του ιδιώτη επενδυτή,
της οποίας τα κριτήρια θα
πρέπει να πληρούνται σε
κάθε ενέργεια των δημοσίων αρχών που έχει να κάνει
με τα ανωτέρω ζητήματα
κρατικών ενισχύσεων. Εάν
από την εφαρμογή του κριτηρίου αποδεικνύεται ότι
ένας ιδιώτης δραστηριοποιούμενος σε συνθήκες αγοράς, ενεργούσε όπως και οι
κρατικές αρχές που χορηγούν την ενίσχυση, τότε δεν
τίθεται ζήτημα κρατικής
ενίσχυσης. Επιπλέον, για τη
μείωση του κινδύνου ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης, η
Επιτροπή συνιστά οι ιδιωτικοποιήσεις να γίνονται μέσω
πώλησης μετοχών στην κεφαλαιαγορά. Σε περίπτωση
που κάτι τέτοιο δεν είναι
δυνατό, θα πρέπει να ακολουθείται ανοιχτή και διαφανής διαδικασία που θα

κατακυρώνει την πώληση
στον πλειοδότη και αφού
έχει προηγηθεί επαρκής
χρόνος για την ενημέρωση
και πληροφόρηση των ενδιαφερομένων και την αξιολόγηση των προσφορών
τους.
Τέλος, η Επιτροπή, με στόχο
τη διασφάλιση της τήρησης
των κανόνων περί κρατικών
ενισχύσεων, ενθαρρύνει τα
κράτη μέλη να προβαίνουν
σε επαφές μαζί της προ της
κοινοποίησης και, σε περίπτωση κοινοποίησης των
μέτρων, αυτή να γίνεται λεπτομερώς και πλήρως.
Το έγγραφο εργασίας της
Επιτροπής έχει δημοσιευθεί
στην ιστοσελίδα της ΓΔ Ανταγωνισμού στην ακόλουθη
διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/
competition/state_aid/
studies_reports/
swd_guidance_paper_en.pd
f

Παράταση της διάρκειας των διαβουλεύσεων και δημιουργία
υπηρεσίας ειδοποίησης
Επιτροπή – διαβουλεύσεις –
παράταση – υπηρεσία ειδοποίησης – πρωτοβουλίες –
Μητρώο Διαφάνειας
Από την 1η Ιανουαρίου 2012
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει
στους πολίτες, στις επιχειρήσεις και στις μη κυβερνητικές οργανώσεις προθεσμία
τουλάχιστον 12 εβδομάδων,
για να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους ως προς τα
σχέδια νέων πολιτικών και
νομοθεσίας, έναντι των 8
εβδομάδων που ίσχυαν προηγουμένως. Η Επιτροπή δημιούργησε επίσης μια υπηρεσία ειδοποίησης για προσεχείς
πρωτοβουλίες. Οι οργανώσεις που έχουν καταχωριστεί
στο Μητρώο Διαφάνειας,
μπορούν να εγγραφούν σ’

αυτήν την υπηρεσία ειδοποίησης, για να λαμβάνουν
έγκαιρες πληροφορίες σχετικά με τους χάρτες πορείας
νέων πρωτοβουλιών στους
τομείς ενδιαφέροντός τους,
περίπου ένα χρόνο πριν από
την έγκρισή τους.
Η Επιτροπή ελπίζει ότι η παρατεταμένη περίοδος διαβουλεύσεων και η νέα υπηρεσία ειδοποίησης θα αυξήσουν τη συμμετοχή στις διαβουλεύσεις της, ειδικότερα
των ομάδων εκείνων οι οποίες δεν εκπροσωπούνταν
αρκετά μέχρι σήμερα. Για
παράδειγμα,
ομοσπονδίες
ΜΜΕ θα διαθέτουν τώρα
περισσότερο χρόνο, για να
οργανώνονται και να συζητούν με τα μέλη τους σχετικά

με τον τρόπο κατά τον οποίο
η νέα πρόταση πολιτικής
μπορεί να έχει επιπτώσεις
στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Επιπλέον, στόχος
των νέων μέτρων είναι η εξασφάλιση της συμμετοχής
των πολιτών και των επιχειρήσεων στη νομοθετική διαδικασία, ώστε να είναι βέβαιο ότι λαμβάνονται υπόψη
όλα τα σχετικά στοιχεία και
οι ανησυχίες των ενδιαφερομένων μερών κατά το σχεδιασμό μίας νομοθετικής πρότασης.
http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?
reference=IP/12/1&format=HT
ML&aged=0&language=EN
&guiLanguage=en
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Δημόσια διαβούλευση για τους κανόνες περιφερειακών ενισχύσεων
Επιτροπή – δημόσια διαβούλευση – Κατευθυντήριες
Γραμμές – αναθεώρηση –
περιφερειακές ενισχύσεις
Στις 24 Ιανουαρίου 2012 η
Επιτροπή εγκαινίασε δημόσια διαβούλευση με σκοπό
τη διατύπωση των θέσεων
των ενδιαφερομένων μερών
σχετικά με την αναθεώρηση
των κανόνων που ισχύουν
για τις ενισχύσεις περιφερειακoύ χαρακτήρα.
Σήμερα, τα κριτήρια συμβατότητας των ενισχύσεων περιφερειακού
χαρακτήρα
βρίσκονται σε διάφορα κεί-

μενα, όπως είναι οι Κατευθυντήριες Γραμμές για τις ενισχύσεις
περιφερειακού
χαρακτήρα (2006 C 54/
13), η Ανακοίνωση για την
αναλυτική αξιολόγηση περιφερειακών
ενισχύσεων
προς μεγάλα επενδυτικά
σχέδια (2009 C 223/02)
και οι σχετικές διατάξεις
του Γενικού Απαλλακτικού
Κανονισμού
800/2008
(2006 L 302/29).

ωρεί σκόπιμη την έναρξη
της δημόσιας διαβούλευσης
σε πρώιμο στάδιο, ώστε να
υπάρχει χρόνος για την υποβολή προτάσεων σχετικά με
την αναθεώρηση των παραπάνω κανόνων.

Με δεδομένο ότι στις 31.12.
2013 λήγει η ισχύς των Κατευθυντηρίων Γραμμών και
του Γενικού Απαλλακτικού
Κανονισμού, η Επιτροπή θε-

http://ec.europa.eu/
competition/
consultations/2012_regional_statea
id/index_en.html

Η διαβούλευση έχει διάρκεια μέχρι και τις 26.04.2012,
οπότε και τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να καταθέσουν τις απόψεις τους.

Δημόσια διαβούλευση για τις θαλάσσιες μεταφορές
Επιτροπή – δημόσια διαβούλευση – Κατευθυντήριες
Γραμμές – θαλάσσιες μεταφορές – αναθεώρηση
Στις 14.02.2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε δημόσια διαβούλευση για τις
κρατικές ενισχύσεις στον
τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. Σκοπός της διαβούλευσης είναι να καλέσει τα
κράτη μέλη, άλλα όργανα
και τα ενδιαφερόμενα μέρη
να παράσχουν πληροφορίες
σχετικά με τις εξελίξεις στον
κλάδο και με την εφαρμογή

των Κατευθυντηρίων Γραμμών για τις θαλάσσιες μεταφορές, καθώς και τυχόν
σχόλια και προτάσεις σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών.
Η Επιτροπή θα αναλύσει τα
αποτελέσματα της διαβούλευσης πριν αποφασίσει σε
ποιο βαθμό επιβάλλονται
τροποποιήσεις στους ισχύοντες κανόνες και, αν το
κρίνει αναγκαίο, θα παρουσιάσει πρόταση για την αναθεώρηση των Κατευθυντη-

ρίων Γραμμών στον τομέα
των θαλάσσιων μεταφορών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να καταθέτουν σχόλια και
προτάσεις, καθώς και να
συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο μέχρι και τις 14.05.
2012.
http://ec.europa.eu/
competition/
consultations/2012_maritime_trans
port/index_en.html

Η Επιτροπή έκρινε συμβατή την παράταση των ελληνικών
καθεστώτων για τις τράπεζες – SA.34148 και SA.34149
καθεστώς ενισχύσεων –
τράπεζες – ανακεφαλαιοποίηση – μηχανισμός στήριξης
– Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
Στις 06.02.2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε απόφαση περί μη διατύπωσης
αντιρρήσεων σχετικά με την
εκ νέου παράταση του κα-

θεστώτος για την ανακεφαλαιοποίηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από το
Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Επίσης, αποφασίστηκε η
παράταση της ισχύος του
καθεστώτος στήριξης των
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, που αποτελείται από

επιμέρους δράσεις ανακεφαλαιοποιήσεων, εγγυήσεων και ενίσχυσης της ρευστότητας. Η Επιτροπή έκρινε
ότι η παράταση των καθεστώτων είναι συμβατή με τις
Ανακοινώσεις περί στήριξης
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κατά τη διάρκεια
της κρίσης, καθώς και ότι

Παράταση
καθεστώτων για
τις Τράπεζες
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αποτελεί αναγκαίο μέσο για
την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους
μέλους (άρθρο 107 παρ. 3
β ΣΛΕΕ). Η παράταση των
καθεστώτων έχει διάρκεια
μέχρι τις 30.06.2012.

Η επίσημη έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί μόλις διευθετηθούν ενδεχόμενα ζητήματα απορρήτου.
http://ec.europa.eu/
competition/elojade/isef/

case_details.cfm?
proc_code=3_SA_34148
http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?
reference=MEX/12/0206

Η Επιτροπή ενέκρινε ενίσχυση προς τα Ελληνικά Ταχυδρομεία –
SA.32562
ΕΛΤΑ – εκσυγχρονισμός –
ΥΓΟΣ
Η Επιτροπή εξέδωσε στις
25.01.2012 απόφαση περί
μη διατύπωσης αντιρρήσεων αναφορικά με χρηματοδότηση υπέρ των ΕΛΤΑ,
ύψους 52 εκ. ευρώ, που
αφορά δράσεις εκσυγχρονισμού των υποδομών και
των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Συγκεκριμένα, στόχος των
παραπάνω δράσεων είναι η

επέκταση των υπηρεσιών σε
όλη την ελληνική επικράτεια
και ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές, η αύξηση
της διαθεσιμότητας των ήδη
παρεχόμενων
υπηρεσιών
και η μείωση του κόστους
της δημόσιας υπηρεσίας.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε την εν λόγω χρηματοδότηση βάσει του Πλαισίου της ΕΕ για τις Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) και έκρινε
ότι αυτή δεν αποτελεί υπερ-

αντιστάθμιση για την εκπλήρωση της υποχρέωσης παροχής δημόσιας υπηρεσίας
εκ μέρους των ΕΛΤΑ, επομένως πρόκειται για ενίσχυση
συμβιβάσιμη κατ’ άρθρο
106 παρ. 2 ΣΛΕΕ.
Η απόφαση θα δημοσιευθεί
μόλις διευθετηθούν ζητήματα απορρήτου.
http://ec.europa.eu/
competition/elojade/isef/
case_details.cfm?
proc_code=3_SA_32562

Η Επιτροπή ζητά την ανάκτηση ενισχύσεων από την Ενωμένη
Κλωστοϋφαντουργία – SA.26534
κρατική ενίσχυση – C 27/
2010 – Ενωμένη Κλωστοϋφαντουργία – διάσωση –
αναδιάρθρωση – ανάκτηση
Η Επιτροπή, μετά τη διεξαγωγή επίσημης διαδικασίας
έρευνας, εξέδωσε στις 22.
02.2012 απόφαση, με την
οποία έκρινε τη συμβατότητα μέτρων, που ελήφθησαν
για λογαριασμό της Ενωμένης Κλωστοϋφαντουργίας
κατά την περίοδο 20072010. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή αποφάσισε ότι ορισμένα από τα μέτρα δεν
αποτελούν ενίσχυση, ενώ
έκρινε ότι κάποια από τα

μέτρα αποτελούν παράνομες ενισχύσεις και ως εκ
τούτου πρέπει να ληφθούν
όλα τα αναγκαία μέτρα εκ
μέρους της Ελλάδας, ώστε
αυτές να ανακτηθούν.
Η
επίσημη
διαδικασία
έρευνας της Επιτροπής είχε
ξεκινήσει το 2010 και αφορούσε ενισχύσεις που ενδεχομένως χορηγήθηκαν στην
Ενωμένη Κλωστοϋφαντουργία, κατά παράβαση των
Κατευθυντηρίων Γραμμών
για τη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών
επιχειρήσεων, καθώς και
την ενδεχόμενη χορήγηση

πλεονεκτημάτων προς τις
πιστώτριες τράπεζες της
εταιρίας.
Η μη εμπιστευτική έκδοση
της απόφασης θα δημοσιευθεί μόλις διευθετηθούν ενδεχόμενα ζητήματα απορρήτου.
http://ec.europa.eu/
competition/elojade/isef/
case_details.cfm?
proc_code=3_SA_26534
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Η Επιτροπή ζητά την ανάκτηση παράνομων ενισχύσεων στον
τομέα των δημητριακών
παράνομες ενισχύσεις – C
36/2010 – παραγωγοί δημητριακών – Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών – ανάκτηση
Μετά από καταγγελία που
υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την κίνηση
επίσημης διαδικασίας έρευνας από την αρμόδια Γενική
Διεύθυνση Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης, εκδόθηκε αρνητική απόφαση
(άρθρο 7 παρ. 5 Κανονισμού 659/1999), με την οποία κρίθηκε ότι οι ενισχύ-

σεις, που χορηγήθηκαν το
2009 σε παραγωγούς δημητριακών και Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, δεν
συμβιβάζονται με την κοινή
αγορά.
Η Επιτροπή, βάσει του
άρθρου 14 παρ. 1 του Κανονισμού 659/1999, ζητά
την ανάκτηση των ενισχύσεων, ύψους 150 εκ. ευρώ,
που χορηγήθηκαν ως δάνειο
με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και επιδότηση
του σχετικού επιτοκίου σε
Συνεταιρισμούς, με σκοπό

τη στήριξη του εισοδήματος
των αγροτών λόγω της υπερπαραγωγής
δημητριακών
και της μείωσης των τιμών
κατά το έτος 2008.
Η απόφαση της Επιτροπής
θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα, μόλις διευθετηθούν ενδεχόμενα ζητήματα απορρήτου.
http://ec.europa.eu/
competition/elojade/isef/
case_details.cfm?
proc_code=3_C36_2010

Ελληνικά καθεστώτα για MME στον τομέα Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ICT) – SA.33835, SA.33836
καθεστώς ενισχύσεων –
ΜΜΕ – Πληροφορική – Επικοινωνίες – επιχειρηματικά
κεφάλαια – Jeremie
Στις 06.01.2012 δημοσιεύθηκαν, βάσει του Κανονισμού 800/2008 (ΓΑΚ), δύο
ελληνικά καθεστώτα για την
ενίσχυση Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ICT).
Τα καθεστώτα αφορούν
χρηματοδοτικά εργαλεία για
τη στήριξη νέων ΜΜΕ, που
βρίσκονται στα πρώτα στάδια της επιχειρηματικής
τους δραστηριότητας και
έχουν σκοπό την προσέλκυση επιχειρηματικών ομάδων
διαχείρισης κεφαλαίων. Η
παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε εταιρίες και οργανισμούς εξειδικευμένους
στη διαχείριση Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (Fund Man-

agers), με στόχο να διαχειριστούν ποσό 100 εκ. ευρώ
συνολικά, προκειμένου να
παρέχουν κατά τα επόμενα
τέσσερα έτη επιχειρηματικά
κεφάλαια σε επιχειρήσεις
τεχνολογίας στην Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, το πρώτο καθεστώς αφορά τη στήριξη,
μέσω συμμετοχής στο κεφάλαιο, καινοτόμων επιχειρήσεων που έχουν αναπτύξει
ήδη δραστηριότητα (στάδιο
«εκκίνησης» - Early Stage ICT
Fund) και το δεύτερο τη στήριξη μέσω συμμετοχής στο
κεφάλαιο
νεοϊδρυόμενων
εταιριών (στάδιο «σποράς» Seed ICT Fund). Δικαιούχοι
των ενισχύσεων και στα δύο
καθεστώτα είναι ΜΜΕ, οι
οποίες δραστηριοποιούνται
στην κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και πλακετών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, εξοπλισμού επικοινωνίας, ηλεκτρονικών ειδών
ευρείας κατανάλωσης, μαγνητικών και οπτικών μέσων,

λογισμικού, προγραμμάτων
ηλεκτρονικών υπολογιστών
και στην επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Τα ανώτατα ποσά ενίσχυσης
ανά επιχείρηση είναι 1,5 εκ.
ευρώ για την παροχή επιχειρηματικού κεφαλαίου για
όσες ΜΜΕ βρίσκονται στο
στάδιο «εκκίνησης» και 500
χιλιάδες ευρώ για αυτές που
βρίσκονται στο στάδιο «σποράς». Οι ενισχύσεις θα χορηγηθούν μέσω των Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών και Εξειδικευμένων Φορέων, στο πλαίσιο
του Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013»
και της πρωτοβουλίας Jeremie του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. Τα καθεστώτα έχουν διάρκεια μέχρι
τις 31.12.2015.
http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2012:004:FULL:EL:
PDF

Ενισχύσεις σε
ΜΜΕ στον τομέα
Πληροφορικής και
Επικοινωνιών
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Ελληνικά καθεστώτα ενισχύσεων στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών
ENIAC και ARTEMIS – SA.33212, SA.34040
καθεστώς ενισχύσεων –
έρευνα – τεχνολογία – Κανονισμός 800/2008 (ΓΑΚ) –
ENIAC – ARTEMIS
Δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, δύο
ελληνικά καθεστώτα για την
«Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία». Τα δύο καθεστώτα αφορούν δράσεις εθνικής εμβέλειας για τη χρηματοδότηση, βάσει του Κανονισμού
800/2008 (ΓΑΚ), των φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς στην 1η Προκήρυξη
Υποβολής Προτάσεων της
8ης Μαΐου 2008 των Ευρωπαϊκών Κοινών Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών ENIAC
και ARTEMIS (ΕΕ 2012 C
7/4) και των φορέων που
συμμετείχαν στη 2η Ευρωπαϊκή Προκήρυξη της Κοινής Πρωτοβουλίας ENIAC
(ΕΕ 2012 C 45/38).
Οι Ευρωπαϊκές Κοινές Πρωτοβουλίες
ENIAC
και
ARTEMIS αφορούν στην
ανάπτυξη έργων μεγάλου
βεληνεκούς σε ευρωπαϊκό
επίπεδο στους τομείς της
νανοηλεκτρονικής και των
ενσωματωμένων συστημάτων αντίστοιχα. Στοχεύουν
στην επίτευξη οικονομιών
κλίμακας, στη διασφάλιση
πιο ευέλικτης και γρήγορης

χρηματοδότησης,
καθώς
και στη μείωση της διάσπασης της ερευνητικής προσπάθειας σε διαφορετικούς
φορείς. Η Ελλάδα συμμετέχει στις ανωτέρω Ευρωπαϊκές Κοινές Πρωτοβουλίες,
στοχεύοντας στην αναβάθμιση της έρευνας και της
τεχνολογικής εξέλιξης της
χώρας στους συγκεκριμένους τομείς, καθώς και στην
υποστήριξη
συνεργασιών
μεταξύ διαφορετικών εταίρων και φορέων (AEI, επιχειρήσεις και ερευνητικά ιδρύματα) και, παράλληλα, στην
προώθηση της καινοτομίας
με την παραγωγή νέων επιστημονικών προϊόντων και
υπηρεσιών.
Η συνολική δημόσια δαπάνη
της πρώτης δράσης, της
οποίας δικαιούχοι είναι
ΜΜΕ,
ανέρχεται
στα
3.526.600,00 €, εκ των οποίων
το
ποσό
των
2.122.636,00 € αφορά την
Πρωτοβουλία ARTEMIS και
το ποσό των 1.403.964,00
€ αφορά την Πρωτοβουλία
ENIAC. Δικαιούχοι της δεύτερης δράσης, εκτός από τις
ΜΜΕ, είναι και μεγάλες επιχειρήσεις και η συνολική
δημόσια δαπάνη ανέρχεται
στα 2.491.989,00 €. Οι

δράσεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με 2,3 εκ. ευρώ και με
1,98 εκ. ευρώ αντίστοιχα,
ενώ η εθνική συμμετοχή
ανέρχεται σε 100% κατ’
ανώτατο όριο του κόστους
συμμετοχής για τα Δημόσια
Ερευνητικά Ιδρύματα και
Πανεπιστήμια, ενώ για τους
φορείς του ιδιωτικού τομέα
ανέρχεται σε 50%. Φορέας
διαχείρισης είναι η Γενική
Γραμματεία Έρευνας και
Τεχνολογίας.
Οι δύο δράσεις εντάσσονται
στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας
«Δημιουργία
και Αξιοποίηση της Καινοτομίας υποστηριζόμενης από
Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» του ΕΠΑΝ-ΙΙ και
των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
(ΠΕΠ) και έχουν διάρκεια
μέχρι τις 31.12.2012 και
31.12.2015 αντίστοιχα.
http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2012:007:0004:0
005:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2012:045:0036:0
040:EL:PDF

Ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων Ε & Τ – SA.34039
καθεστώς ενισχύσεων –
έρευνα – τεχνολογία – συνεργασία Ελλάδας – Η.Π.Α
Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη
Εφημερίδα της ΕΕ (2012 C
28/12) ελληνικό καθεστώς,
βάσει του ΓΑΚ, για τη χορήγηση ενισχύσεων στο πλαίσιο διμερούς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Η.Π.Α,
στους τομείς της έρευνας
και της τεχνολογίας. Συγκεκριμένα, το καθεστώς αφο-

ρά τη βασική και βιομηχανική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη (άρθρο 31
παρ 2 α΄, β΄και γ΄ του Κανονισμού 800/2008) και
έχει σκοπό την ενθάρρυνση
της συνεργασίας ελληνικών
ερευνητικών φορέων με
αντίστοιχους των Η.Π.Α για
την εκπόνηση και εκτέλεση
τεχνολογικών και ερευνητικών προγραμμάτων στον τομέα των υλικών. Το κάθεστώς απευθύνεται σε όλους

τους Δημόσιους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς φορείς (Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ,
Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα αυτών), έχει διάρκεια
μέχρι τις 31.12.2015 και η
ένταση της χρηματοδότησης
ανέρχεται στο 100% των
επιλέξιμων δαπανών.
http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2012:028:0009:0
013:EL:PDF
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Κυπριακό καθεστώς ενισχύσεων
εκπαίδευση – SA.34029
Κύπρος – καθεστώς ενισχύσεων – ΓΑΚ – απασχόληση
– κατάρτιση ανέργων
Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη
Εφημερίδα της ΕΕ (2012 C
28/10) κυπριακό καθεστώς
στήριξης της απασχόλησης,
που αφορά στην εξατομικευμένη κατάρτιση ανέργων
σε κυπριακές επιχειρήσεις.
Το καθεστώς εμπίπτει στο

για

την

άρθρο 38 παρ. 2 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 800/2008, που αφορά
την κατάρτιση ανέργων και
την παροχή προσόντων μεταβιβάσιμων και σε άλλους
τομείς απασχόλησης. Δικαιούχοι του καθεστώτος είναι
ΜΜΕ και μεγάλες επιχειρήσεις και το ετήσιο συνολικό
ποσό που θα διατεθεί ανέρχεται στα 2,75 εκ. ευρώ.

επαγγελματική

Χορηγούσα αρχή είναι η
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού και η μέγιστη
ένταση της ενίσχυσης ορίζεται στο 60%. Το καθεστώς
έχει διάρκεια μέχρι και τις
30.06.2012.
http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2012:028:0009:0
013:EL:PDF

Κυπριακό καθεστώς ενισχύσεων για τον έλεγχο νόσων ζώων –
SA.33289
Κύπρος – καθεστώς ενισχύσεων – τρεμώδης νόσος –
αιγοπρόβατα
Η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Επιτροπής εξέδωσε
απόφαση περί μη διατύπωσης αντιρρήσεων και έκρινε

συμβατό κυπριακό κάθεστώς, βάσει του άρθρου
107 παρ. 3 γ ΣΛΕΕ και του
Κανονισμού
1857/2006.
Στόχος του καθεστώτος είναι η προστασία και ο
έλεγχος των νόσων ζώων και
πιο συγκεκριμένα αφορά
τον έλεγχο της τρεμώδους

νόσου που παρουσιάζεται
στα αιγοπρόβατα. Το κάθεστώς έχει διάρκεια μέχρι
και τις 21.06.2012.
http://ec.europa.eu/
competition/elojade/isef/
case_details.cfm?
proc_code=3_SA_33289

Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις
ΓεΔΕΕ Τ-422/07, 18.01.
2012, Djebel – SGPS/Επιτροπή

ναγκαιότητα ενίσχυσης
χαρακτήρας κινήτρου

Λέξεις κλειδιά

Ενίσχυση για επενδυτικά
σχέδια δεν είναι συμβιβάσιμη με την κοινή αγορά, εφόσον δεν είναι αναγκαία και
δεν αποτελεί κίνητρο για την
επιχείρηση ως προς την
πραγματοποίηση της επένδυσης

κρατικές ενισχύσεις – καθεστώς ενισχύσεων για την
προώθηση σύγχρονων και
ανταγωνιστικών επιχειρηματικών στρατηγικών – ενίσχυση χορηγούμενη σε εμπορική εταιρία με τη μορφή επιδοτούμενου δανείου στο
πλαίσιο επένδυσης της εταιρίας αυτής στη Βραζιλία –
απόφαση κηρύσσουσα την
ενίσχυση ασυμβίβαστη με
την κοινή αγορά – υποχρέωση αιτιολόγησης – επιπτώσεις στον ανταγωνισμό – επηρεασμός των συναλλαγών
μεταξύ κρατών μελών – α-

–

Νομικό ζήτημα

ΓεΔΕΕ Τ-80/06 και Τ182/09, 13.02.2012, Budapesti Eromu Zrt/Επιτροπή
Λέξεις κλειδιά
κρατικές ενισχύσεις – χον-

δρική αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας – ευνοϊκοί όροι σε
συμφωνίες αγοράς ενέργειας μεταξύ ουγγρικής δημόσιας επιχείρησης και συγκεκριμένων παρόχων ενέργειας – απόφαση κίνησης
της διαδικασίας του άρθρου
88 παρ 2 ΣυνθΕΚ – απόφαση κηρύσσουσα την ενίσχυση ασύμβατη με την κοινή
αγορά και διατάσσουσα την
ανάκτησή της – νέα ενίσχυση – κριτήριο ιδιώτη επενδυτή
Νομικό ζήτημα
Οι συναφθείσες, πριν από
την προσχώρηση της Ουγγαρίας στην ΕΕ και κατά τη
χρονική περίοδο της σταδιακής απελευθέρωσης της

Κυπριακά
καθεστώτα
ενισχύσεων
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σχετικής αγοράς, συμβάσεις
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της ουγγρικής
δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού και ιδιωτών παραγωγών ενέργειας αποτελούν
νέες και όχι υφιστάμενες
ενισχύσεις

ΓεΔΕΕ
T‑115/09
και
T‑116/09,
14.02.2012,
Electrolux και Whirlpool
Europe/Επιτροπή

ες Γραμμές για τη διάσωση
και την αναδιάρθρωση
προβληματικών επιχειρήσεων
Νομικό ζήτημα
Κατά τη χορήγηση μίας ενίσχυσης αναδιάρθρωσης
πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα
αντισταθμιστικά
μέτρα, προκειμένου να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις της ενίσχυσης στον
ανταγωνισμό

Νομικό ζήτημα

Λέξεις κλειδιά
κρατικές ενισχύσεις – ενίσχυση αναδιάρθρωσης χορηγούμενη σε κατασκευαστή
μεγάλων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών την οποία
κοινοποίησε η Γαλλική Δημοκρατία – απόφαση που
κηρύσσει την ενίσχυση υπό
όρους συμβατή με την κοινή
αγορά – πρόδηλη πλάνη
εκτιμήσεως – Κατευθυντήρι-

αυστριακές αρχές στον
όμιλο Grazer Wechselseitige
(GRAWE) στο πλαίσιο της
ιδιωτικοποιήσεως της Bank
Burgenland – απόφαση κηρύσσουσα την ενίσχυση ασυμβίβαστη προς την κοινή
αγορά και διατάσσουσα την
ανάκτησή της – κριτήριο του
ιδιώτη επενδυτή – εφαρμογή στην περίπτωση που το
Δημόσιο ενεργεί ως πωλητής – καθορισμός της αγοραίας τιμής

ΓεΔΕΕ T-268/08 και Τ281/08, 28.02.2012, Land
Burgenland και Δημοκρατία
της
Αυστρίας/Επιτροπή
(Όμοια
η
Τ-282/08,
28.02.2012, Grazer AG/
Επιτροπή)
Λέξεις κλειδιά
κρατικές ενισχύσεις – ενίσχυση χορηγηθείσα από τις

Κατά την ιδιωτικοποίηση
επιχείρησης, οι δημόσιες
αρχές πρέπει να λαμβάνουν
μέτρα, στα οποία θα προέβαινε και ένας ιδιώτης επενδυτής υπό συνθήκες οικονομίας της αγοράς, καθώς και
να γίνεται διάκριση μεταξύ
των υποχρεώσεων του Δημοσίου ως μετόχου της επιχείρησης και αυτών ως φορέα δημόσιας εξουσίας

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ
Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου
revue hellénique de droit européen
Η ΕΕΕυρΔ, που εκδίδεται
από το ΚΔΕΟΔ και τον
Δ.Σ.Θ., ιδρύθηκε το 1981.
Εκδίδεται στα ελληνικά και
η θεματική της αναφέρεται στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο,
και ιδίως σε θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης,
προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, διεθνούς οικονομικού δικαίου,
δημοσίου διεθνούς δικαίου και ιδιωτικού διεθνούς
δικαίου. Η θεματική των
προσεχών τευχών της
ΕΕΕυρΔ θα είναι αφιερωμένη στην Συνθήκη της
Λισαβόνας.

