
σεις αυτές, συντρέχει πιθα-

νότητα ύπαρξης κρατικών 

ενισχύσεων και για τη δια-

πίστωση της συμβατότητας 

τέτοιων μέτρων θα πρέπει 

να λαμβάνονται υπ’ όψη οι 

Κατευθυντήριες Γραμμές 

για τη διάσωση και αναδιάρ-

θρωση, τις Περιφερειακές 

Ενισχύσεις, την Επαγ-

γελματική Εκπαίδευση και 

την Έρευνα, την Τεχνολογία 

και την Καινοτομία. 

Όσον αφορά την αναδιάρ-

θρωση επιχειρήσεων, τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να 

εφαρμόζουν τα μέτρα ενίσ-

χυσης σε συνάρτηση με τις 

εκάστοτε επικρατούσες συν-

θήκες αγοράς. Η δικαιούχος 

επιχείρηση θα πρέπει να 

είναι «προβληματική», κατά 

την έννοια των σημείων 9 

και 13 των Κατευθυντηρίων 

Γραμμών διάσωσης και ανα-

διάρθρωσης και οι ενισχύ-

σεις να χορηγούνται υπό την 

Επιτροπή – έγγραφο εργα-

σίας – κρατικές ενισχύσεις 

– δημόσιες επιχειρήσεις – 

χρηματοδότηση – αναδιάρ-

θρωση – ιδιωτικοποίηση – 

κριτήριο ιδιώτη επενδυτή  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

έδωσε στη δημοσιότητα 

έγγραφο εργασίας σχετικά 

με τις συμβατές μορφές 

κρατικών ενισχύσεων που 

αφορούν τη χρηματοδότη-

ση, την αναδιάρθρωση και 

την ιδιωτικοποίηση δημοσί-

ων επιχειρήσεων. Όπως 

τονίζεται, σκοπός του εγ-

γράφου είναι η ενίσχυση 

της πληροφόρησης και η 

παροχή διευκρινίσεων προς 

τα κράτη μέλη σχετικά με 

τους ισχύοντες κανόνες και 

τις βασικές αρχές των κρα-

τικών 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 σημα-

ντικά χρέη και ότι η οικονο-

μική τους βιωσιμότητα τίθε-

ται εν αμφιβόλω. Η Επιτρο-

πή θεωρεί ότι η παροχή 

διευκρινίσεων είναι αναγ-

καία, δεδομένου ότι πολλά 

κράτη μέλη έχουν θέσει σε 

εφαρμογή προγράμματα 

ιδιωτικοποιήσεων και θα 

ήταν σκόπιμο 

να ενταθεί η 

συνεργασία 

μεταξύ της ΕΕ 

και των εθνι-

κών αρχών, 

προκειμένου 

να διασφαλι-

στεί στο μέγισ-

το η ασφάλεια 

δικαίου και να 

αποφευχθεί η 

παρακώλυση 

της διαδικασίας ιδιωτικο-

ποιήσεων. 

Σύμφωνα με την Επιτροπή, 

η χρηματοδότηση επιχειρή-

σεων με κρατικούς πόρους 

και όρους αγοράς κατόπιν 

παροχής ικανοποιητικού α-

νταλλάγματος, δεν συνιστά 

κρατική ενίσχυση και δεν 

χρειάζεται να κοινοποιηθεί. 

Ωστόσο, υπάρχουν περιπ-

τώσεις κατά τις οποίες εγεί-

ρονται ζητήματα κρατικών 

ενισχύσεων και συμβατότη-

τας αυτών. Για παράδειγμα, 

όταν η οικονομική θέση 

μίας επιχείρησης και η συσ-

σώρευση χρέους είναι τέ-

τοια που δεν επιτρέπει την 

επιστροφή ανταλλάγματος 

σε εύλογο χρονικό διάστη-

μα ή όταν οι κρατικές αρ-

χές επιλέγουν την εξαγορά 

ή τη συνέχιση μη βιώσιμων 

δραστηριοτήτων με τη δημι-

ουργία ενός νέου νομικού 

προσώπου. Στις περιπτώ-

Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής για τη συμβατότητα των 

ενισχύσεων προς δημόσιες επιχειρήσεις - swd (2012) 14 final 

  Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (MoKE) 

Ενημερωτικό δελτίο κρατικών 
ενισχύσεων - Τεύχος 1/2012 

  1/2012                 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012 

Σύνταξη: Ε. Μουαμελετζή, ΔΝ, Δικηγόρος, Διευθύντρια Ερευνών ΚΔΕΟΔ, Συντονίστρια ΜοΚΕ 

Επιμέλεια ύλης: Αικ. Δ. Σγουρίδου, Χ. Κουρκούτη, Δικηγόροι, Στελέχη ΜοΚΕ 

Συμβατότητα των ενισ-
χύσεων προς δημόσιες 

επιχειρήσεις  

Παράταση της διάρκει-
ας των διαβουλεύσεων 
και δημιουργία υπηρε-

σίας ειδοποίησης 

Δημόσια διαβούλευση 
για τους κανόνες περι-

φερειακών ενισχύσεων 

Δημόσια διαβούλευση 
για τις θαλάσσιες μετα-

φορές 

Παράταση των ελληνι-
κών καθεστώτων για τις 

τράπεζες 

Έγκριση ενίσχυσης προς 

τα ΕΛΤΑ 

Ανάκτηση ενισχύσεων 

από την ΕΝΚΛΩ  

Ανάκτηση παράνομων 
ενισχύσεων στον τομέα 

των δημητριακών 

Ενισχύσεις σε MME στον 
τομέα Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών (ICT)  

Ελληνικά καθεστώτα 
ενισχύσεων στο πλαίσιο 
των πρωτοβουλιών 

ENIAC και ARTEMIS   

Ελληνικό καθεστώς 

ενισχύσεων Ε & Τ  

Κυπριακές ενισχύσεις 
για την επαγγελματική 

εκπαίδευση  

Κυπριακό καθεστώς 
ενισχύσεων για τον 

έλεγχο νόσων ζώων  

Πρόσφατη νομολογία 
ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρα-

τικές ενισχύσεις 
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κατακυρώνει την πώληση 

στον πλειοδότη και αφού 

έχει προηγηθεί επαρκής 

χρόνος για την ενημέρωση 

και πληροφόρηση των εν-

διαφερομένων και την αξιο-

λόγηση 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 περί-

πτωση κοινοποίησης των 

μέτρων, αυτή να γίνεται λεπ-

τομερώς και πλήρως.  

Το έγγραφο εργασίας της 

Επιτροπής έχει δημοσιευθεί 

στην ιστοσελίδα της ΓΔ Αν-

ταγωνισμού στην ακόλουθη 

διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/

competition/state_aid/

studies_reports/

swd_guidance_paper_en.pd

f 

προϋπόθεση κατάρτισης 

σχεδίου αναδιάρθρωσης 

που θα έχει ως στόχο τη 

μακροπρόθεσμη βιωσιμότη-

τα της δικαιούχου επιχείρη-

σης. Επίσης, οι ενισχύσεις 

θα πρέπει να περιορίζονται 

στο ελάχιστο αναγκαίο επί-

πεδο και οι δικαιούχοι θα 

πρέπει να συμμετέχουν στη 

χρηματοδότηση της υλοποί-

ησης του σχεδίου αναδιάρ-

θρωσης είτε με ίδια κεφά-

λαια είτε με δανειοδότηση, 

η οποία όμως θα πρέπει να 

χορηγείται με τους όρους 

της αγοράς, να πληροί δηλα-

δή το κριτήριο του ιδιώτη 

επενδυτή. Τέλος, η ύπαρξη 

αντισταθμιστικών μέτρων 

αποτελεί προαπαιτούμενο, 

για να αποφευχθεί το ενδε-

χόμενο στρέβλωσης του 

ανταγωνισμού, ενώ θα πρέ-

πει επίσης να τηρείται η 

αρχή της εφάπαξ παροχής 

ενίσχυσης αναδιάρθρωσης 

μέσα σε χρονικό διάστημα 

δέκα ετών. 

Περαιτέρω, το έγγραφο ερ-

γασίας της Επιτροπής κάνει 

ιδιαίτερη αναφορά στην 

αρχή του ιδιώτη επενδυτή, 

της οποίας τα κριτήρια θα 

πρέπει να πληρούνται σε 

κάθε ενέργεια των δημοσί-

ων αρχών που έχει να κάνει 

με τα ανωτέρω ζητήματα 

κρατικών ενισχύσεων. Εάν 

από την εφαρμογή του κρι-

τηρίου αποδεικνύεται ότι 

ένας ιδιώτης δραστηριοποι-

ούμενος σε συνθήκες αγο-

ράς, ενεργούσε όπως και οι 

κρατικές αρχές που χορηγο-

ύν την ενίσχυση, τότε δεν 

τίθεται ζήτημα κρατικής 

ενίσχυσης. Επιπλέον, για τη 

μείωση του κινδύνου ύπαρ-

ξης κρατικής ενίσχυσης, η 

Επιτροπή συνιστά οι ιδιωτι-

κοποιήσεις να γίνονται μέσω 

πώλησης μετοχών στην κε-

φαλαιαγορά. Σε περίπτωση 

που κάτι τέτοιο δεν είναι 

δυνατό, θα πρέπει να ακο-

λουθείται ανοιχτή και δια-

φανής διαδικασία που θα 

Παράταση της διάρκειας των διαβουλεύσεων και δημιουργία 

υπηρεσίας ειδοποίησης 

με τον τρόπο κατά τον οποίο 

η νέα πρόταση πολιτικής 

μπορεί να έχει επιπτώσεις 

στις μικρές και μεσαίες επι-

χειρήσεις. Επιπλέον, στόχος 

των νέων μέτρων είναι η ε-

ξασφάλιση της συμμετοχής 

των πολιτών και των επιχει-

ρήσεων στη νομοθετική δια-

δικασία, ώστε να είναι βέβαι-

ο ότι λαμβάνονται υπόψη 

όλα τα σχετικά στοιχεία και 

οι ανησυχίες των ενδιαφερο-

μένων μερών κατά το σχεδι-

ασμό μίας νομοθετικής πρό-

τασης. 

http://europa.eu/rapid/

pressReleasesAction.do?

refer-

ence=IP/12/1&format=HT

ML&aged=0&language=EN

&guiLanguage=en 

Επιτροπή – διαβουλεύσεις – 

παράταση – υπηρεσία ειδο-

ποίησης – πρωτοβουλίες – 

Μητρώο Διαφάνειας 

Από την 1η Ιανουαρίου 2012 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει 

στους πολίτες, στις επιχειρή-

σεις και στις μη κυβερνητι-

κές οργανώσεις προθεσμία 

τουλάχιστον 12 εβδομάδων, 

για να υποβάλουν τις παρα-

τηρήσεις τους ως προς τα 

σχέδια νέων πολιτικών και 

νομοθεσίας, έναντι των 8 

εβδομάδων που ίσχυαν προ-

ηγουμένως. Η Επιτροπή δημι-

ούργησε επίσης μια υπηρεσί-

α ειδοποίησης για προσεχείς 

πρωτοβουλίες. Οι οργανώ-

σεις που έχουν καταχωριστεί 

στο Μητρώο Διαφάνειας, 

μπορούν να εγγραφούν σ’ 

αυτήν την υπηρεσία ειδοποί-

ησης, για να λαμβάνουν 

έγκαιρες πληροφορίες σχετι-

κά με τους χάρτες πορείας 

νέων πρωτοβουλιών στους 

τομείς ενδιαφέροντός τους, 

περίπου ένα χρόνο πριν από 

την έγκρισή τους. 

Η Επιτροπή ελπίζει ότι η πα-

ρατεταμένη περίοδος δια-

βουλεύσεων και η νέα υπη-

ρεσία ειδοποίησης θα αυξή-

σουν τη συμμετοχή στις δια-

βουλεύσεις της, ειδικότερα 

των ομάδων εκείνων οι ο-

ποίες δεν εκπροσωπούνταν 

αρκετά μέχρι σήμερα. Για 

παράδειγμα, ομοσπονδίες 

ΜΜΕ θα διαθέτουν τώρα 

περισσότερο χρόνο, για να 

οργανώνονται και να συζη-

τούν με τα μέλη τους σχετικά 

 

Ενισχύσεις προς 

τις δημόσιες επι-

χειρήσεις  

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/swd_guidance_paper_en.pdf
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http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/swd_guidance_paper_en.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/1&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/1&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/1&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/1&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


Ενημερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 1/2012 

 

Παράταση       

καθεστώτων για 

τις Τράπεζες  

Δημόσια διαβούλευση για τους κανόνες περιφερειακών ενισχύσεων 

ωρεί σκόπιμη την έναρξη 

της δημόσιας διαβούλευσης 

σε πρώιμο στάδιο, ώστε να 

υπάρχει χρόνος για την υπο-

βολή προτάσεων σχετικά με 

την αναθεώρηση των παρα-

πάνω κανόνων. 

Η διαβούλευση έχει διάρκει-

α μέχρι και τις 26.04.2012, 

οπότε και τα ενδιαφερόμε-

να μέρη μπορούν να κατα-

θέσουν τις απόψεις τους.  

http://ec.europa.eu/

competition/

consulta-

tions/2012_regional_statea

id/index_en.html 

Επιτροπή – δημόσια διαβού-

λευση – Κατευθυντήριες 

Γραμμές – αναθεώρηση – 

περιφερειακές ενισχύσεις   

Στις 24 Ιανουαρίου 2012 η 

Επιτροπή εγκαινίασε δημό-

σια διαβούλευση με σκοπό 

τη διατύπωση των θέσεων 

των ενδιαφερομένων μερών 

σχετικά με την αναθεώρηση 

των κανόνων που ισχύουν 

για τις ενισχύσεις περιφε- 

ρειακoύ χαρακτήρα. 

Σήμερα, τα κριτήρια συμβα-

τότητας των ενισχύσεων πε-

ριφερειακού χαρακτήρα 

βρίσκονται σε διάφορα κεί-

μενα, όπως είναι οι Κατευ-

θυντήριες Γραμμές για τις ε-

νισχύσεις περιφερειακού 

χαρακτήρα (2006 C 54/ 

13), η Ανακοίνωση για την 

αναλυτική αξιολόγηση περι-

φερειακών ενισχύσεων 

προς μεγάλα επενδυτικά 

σχέδια (2009 C 223/02) 

και οι σχετικές διατάξεις 

του Γενικού Απαλλακτικού 

Κανονισμού 800/2008 

(2006 L 302/29). 

Με δεδομένο ότι στις 31.12. 

2013 λήγει η ισχύς των Κα-

τευθυντηρίων Γραμμών και 

του Γενικού Απαλλακτικού 

Κανονισμού, η Επιτροπή θε-

Δημόσια διαβούλευση για τις θαλάσσιες μεταφορές 

ρίων Γραμμών στον τομέα 

των θαλάσσιων μεταφορών. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 

να καταθέτουν σχόλια και 

προτάσεις, καθώς και να 

συμπληρώσουν το ερωτημα-

τολόγιο μέχρι και τις 14.05. 

2012. 

http://ec.europa.eu/

competition/

consulta-

tions/2012_maritime_trans

port/index_en.html 

Επιτροπή – δημόσια διαβού-

λευση – Κατευθυντήριες 

Γραμμές – θαλάσσιες μετα-

φορές – αναθεώρηση  

Στις 14.02.2012 η Ευρωπαϊ-

κή Επιτροπή εγκαινίασε δη-

μόσια διαβούλευση για τις 

κρατικές ενισχύσεις στον 

τομέα των θαλάσσιων μετα-

φορών. Σκοπός της διαβού-

λευσης 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 Γραμ-

μών για τις θαλάσσιες μετα-

φορές, καθώς και τυχόν 

σχόλια και προτάσεις σχετι-

κά με τις κρατικές ενισχύ-

σεις στον τομέα των θαλάσ-

σιων μεταφορών. 

Η Επιτροπή θα αναλύσει τα 

αποτελέσματα της διαβού-

λευσης πριν αποφασίσει σε 

ποιο βαθμό επιβάλλονται 

τροποποιήσεις στους ισχύ-

οντες κανόνες και, αν το 

κρίνει αναγκαίο, θα παρου-

σιάσει πρόταση για την ανα-

θεώρηση των Κατευθυντη-

Η Επιτροπή έκρινε συμβατή την  παράταση των ελληνικών 

καθεστώτων για τις τράπεζες – SA.34148 και SA.34149 

επιμέρους δράσεις ανακε-

φαλαιοποιήσεων, εγγυήσε-

ων και ενίσχυσης της ρευ-

στότητας. Η Επιτροπή έκρινε 

ότι η παράταση των καθεσ-

τώτων είναι συμβατή με τις 

Ανακοινώσεις περί στήριξης 

των χρηματοπιστωτικών ι-

δρυμάτων κατά τη διάρκεια 

της κρίσης, καθώς και ότι 

καθεστώς ενισχύσεων – 

τράπεζες – ανακεφαλαιοπο-

ίηση – μηχανισμός στήριξης 

– Ελληνικό Ταμείο Χρηματο-

πιστωτικής Σταθερότητας 

Στις 06.02.2012 η Ευρωπαϊ-

κή Επιτροπή εξέδωσε από-

φαση περί μη διατύπωσης 

αντιρρήσεων σχετικά με την 

εκ νέου παράταση του κα-

θεστώτος για την ανακεφα-

λαιοποίηση των χρηματοπι-

στωτικών ιδρυμάτων από το 

Ελληνικό Ταμείο Χρηματο-

πιστωτικής Σταθερότητας. 

Επίσης, αποφασίστηκε η 

παράταση της ισχύος του 

καθεστώτος στήριξης των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμά-

των, που αποτελείται από 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_regional_stateaid/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_regional_stateaid/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_regional_stateaid/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_regional_stateaid/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_regional_stateaid/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_maritime_transport/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_maritime_transport/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_maritime_transport/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_maritime_transport/index_en.html
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Η Επιτροπή ενέκρινε ενίσχυση προς τα Ελληνικά Ταχυδρομεία – 

SA.32562 

αντιστάθμιση για την εκπλή-

ρωση της υποχρέωσης πα-

ροχής δημόσιας υπηρεσίας 

εκ μέρους των ΕΛΤΑ, επομέ-

νως πρόκειται για ενίσχυση 

συμβιβάσιμη κατ’ άρθρο 

106 παρ. 2 ΣΛΕΕ. 

Η απόφαση θα δημοσιευθεί 

μόλις διευθετηθούν ζητήμα-

τα απορρήτου. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_32562 

ΕΛΤΑ – εκσυγχρονισμός – 

ΥΓΟΣ  

Η Επιτροπή εξέδωσε στις 

25.01.2012 απόφαση περί 

μη διατύπωσης αντιρρή-

σεων αναφορικά με χρημα-

τοδότηση υπέρ των ΕΛΤΑ, 

ύψους 52 εκ. ευρώ, που 

αφορά δράσεις εκσυγχρο-

νισμού των υποδομών και 

των παρεχόμενων υπηρε-

σιών. 

Συγκεκριμένα, στόχος των 

παραπάνω δράσεων είναι η 

επέκταση των υπηρεσιών σε 

όλη την ελληνική επικράτεια 

και ιδιαίτερα σε απομακρυ-

σμένες περιοχές, η αύξηση 

της διαθεσιμότητας των ήδη 

παρεχόμενων υπηρεσιών 

και η μείωση του κόστους 

της δημόσιας υπηρεσίας. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή α-

ξιολόγησε την εν λόγω χρη-

ματοδότηση βάσει του Πλαι-

σίου της ΕΕ για τις Υπηρεσί-

ες Γενικού Οικονομικού Συμ-

φέροντος (ΥΓΟΣ) και έκρινε 

ότι αυτή δεν αποτελεί υπερ-

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_34148 

http://europa.eu/rapid/

pressReleasesAction.do?

reference=MEX/12/0206 

αποτελεί αναγκαίο μέσο για 

την άρση σοβαρής διαταρα-

χής 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 από-

φασης θα δημοσιευθεί μό-

λις διευθετηθούν ενδεχόμε-

να ζητήματα απορρήτου. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

Η Επιτροπή ζητά την ανάκτηση ενισχύσεων από την Ενωμένη 

Κλωστοϋφαντουργία – SA.26534  

πλεονεκτημάτων προς τις 

πιστώτριες τράπεζες της 

εταιρίας.  

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί μόλις διευθετηθούν εν-

δεχόμενα ζητήματα απορ-

ρήτου. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_26534 

κρατική ενίσχυση – C 27/ 

2010 – Ενωμένη Κλωστοϋ-

φαντουργία – διάσωση – 

αναδιάρθρωση – ανάκτηση 

Η Επιτροπή, μετά τη διεξα-

γωγή επίσημης διαδικασίας 

έρευνας, εξέδωσε στις 22. 

02.2012 απόφαση, με την 

οποία έκρινε τη συμβατότη-

τα μέτρων, που ελήφθησαν 

για λογαριασμό της Ενωμέ-

νης Κλωστοϋφαντουργίας 

κατά την περίοδο 2007-

2010. Συγκεκριμένα, η Επι-

τροπή αποφάσισε ότι ορι-

σμένα από τα μέτρα δεν 

αποτελούν ενίσχυση, ενώ 

έκρινε ότι κάποια από τα 

μέτρα αποτελούν παράνο-

μες 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 αφο-

ρούσε ενισχύσεις που ενδε-

χομένως χορηγήθηκαν στην 

Ενωμένη Κλωστοϋφαντουρ-

γία, κατά παράβαση των 

Κατευθυντηρίων Γραμμών 

για τη διάσωση και ανα-

διάρθρωση προβληματικών 

επιχειρήσεων, καθώς και 

την ενδεχόμενη χορήγηση 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_32562
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_32562
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_32562
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_32562
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_34148
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
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEX/12/0206
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEX/12/0206
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_34148
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_34148
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_26534
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_26534
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_26534
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_26534
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τη στήριξη του εισοδήματος 

των αγροτών λόγω της υπερ-

παραγωγής δημητριακών 

και της μείωσης των τιμών 

κατά το έτος 2008. 

Η απόφαση της Επιτροπής 

θα δημοσιευθεί στην Επίση-

μη Εφημερίδα, μόλις διευθε-

τηθούν ενδεχόμενα ζητήμα-

τα απορρήτου. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_C36_2010 

παράνομες ενισχύσεις – C 

36/2010 – παραγωγοί δη-

μητριακών – Ενώσεις Αγρο-

τικών Συνεταιρισμών – α-

νάκτηση  

Μετά από καταγγελία που 

υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊ-

κή Επιτροπή και την κίνηση 

επίσημης διαδικασίας έρευ-

νας από την αρμόδια Γενική 

Διεύθυνση Γεωργίας και 

Αγροτικής Ανάπτυξης, εκδό-

θηκε αρνητική απόφαση 

(άρθρο 7 παρ. 5 Κανονισ-

μού 659/1999), με την ο-

ποία κρίθηκε ότι οι ενισχύ-

σεις, που χορηγήθηκαν το 

2009 σε παραγωγούς δη-

μητριακών και Ενώσεις Αγ-

ροτικών Συνεταιρισμών, δεν 

συμβιβάζονται με την κοινή 

αγορά. 

Η Επιτροπή, βάσει του 

άρθρου 14 παρ. 1 του Κα-

νονισμού 659/1999, ζητά 

την ανάκτηση των ενισχύσε-

ων, ύψους 150 εκ. ευρώ, 

που χορηγήθηκαν ως δάνειο 

με την εγγύηση του ελληνι-

κού δημοσίου και επιδότηση 

του σχετικού επιτοκίου σε 

Συνεταιρισμούς, με σκοπό 

Η Επιτροπή ζητά την ανάκτηση παράνομων ενισχύσεων στον 

τομέα των δημητριακών 

Ελληνικά καθεστώτα για MME στον τομέα Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ICT) – SA.33835, SA.33836 

λογισμικού, προγραμμάτων 

ηλεκτρονικών υπολογιστών 

και στην επισκευή ηλεκτρο-

νικών υπολογιστών. 

Τα ανώτατα ποσά ενίσχυσης 

ανά επιχείρηση είναι 1,5 εκ. 

ευρώ για την παροχή επιχει-

ρηματικού κεφαλαίου για 

όσες ΜΜΕ βρίσκονται στο 

στάδιο «εκκίνησης» και 500 

χιλιάδες ευρώ για αυτές που 

βρίσκονται στο στάδιο «σπο-

ράς». Οι ενισχύσεις θα χορη-

γηθούν μέσω των Ενδιάμε-

σων Χρηματοπιστωτικών Ορ-

γανισμών και Εξειδικευμέ-

νων Φορέων, στο πλαίσιο 

του Προγράμματος «Ψηφια-

κή Σύγκλιση 2007-2013» 

και της πρωτοβουλίας Jere-

mie του Ευρωπαϊκού Ταμεί-

ου Επενδύσεων. Τα καθεσ-

τώτα έχουν διάρκεια μέχρι 

τις 31.12.2015. 

http://eur-lex.europa.eu/

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2012:004:FULL:EL:

PDF 

καθεστώς ενισχύσεων – 

ΜΜΕ – Πληροφορική – Επι-

κοινωνίες – επιχειρηματικά 

κεφάλαια – Jeremie 

Στις 06.01.2012 δημοσιεύ-

θηκαν, βάσει του Κανονι-

σμού 800/2008 (ΓΑΚ), δύο 

ελληνικά καθεστώτα για την 

ενίσχυση Πολύ Μικρών, Μικ-

ρών και Μεσαίων Επιχειρή-

σεων που δραστηριοποιού-

νται στον τομέα των Τεχνο-

λογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ICT). 

Τα καθεστώτα αφορούν 

χρηματοδοτικά εργαλεία για 

τη στήριξη νέων ΜΜΕ, που 

βρίσκονται στα πρώτα στά-

δια της επιχειρηματικής 

τους δραστηριότητας και 

έχουν σκοπό την προσέλκυ-

ση επιχειρηματικών ομάδων 

διαχείρισης κεφαλαίων. Η 

παρούσα πρόσκληση απευ-

θύνεται σε εταιρίες και ορ-

γανισμούς εξειδικευμένους 

στη διαχείριση Επιχειρηματι-

κών Κεφαλαίων (Fund Man-

agers), με στόχο να διαχει-

ριστούν ποσό 100 εκ. ευρώ 

συνολικά, προκειμένου να 

παρέχουν κατά τα επόμενα 

τέσσερα έτη επιχειρηματικά 

κεφάλαια σε επιχειρήσεις 

τεχνολογίας στην Ελλάδα. 

Συγκεκριμένα, το πρώτο κα-

θεστώς αφορά τη στήριξη, 

μέσω συμμετοχής στο κεφά-

λαιο, καινοτόμων επιχειρή-

σεων που έχουν αναπτύξει 

ήδη δραστηριότητα (στάδιο 

«εκκίνησης» - Early Stage ICT 

Fund) και το δεύτερο τη στή-

ριξη 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 ηλεκτρονι-

κών εξαρτημάτων και πλα-

κετών, ηλεκτρονικών υπολο-

γιστών, εξοπλισμού επικοι-

νωνίας, ηλεκτρονικών ειδών 

ευρείας κατανάλωσης, μαγ-

νητικών και οπτικών μέσων, 

 

Ενισχύσεις σε   

ΜΜΕ στον τομέα 

Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_C36_2010
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_C36_2010
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_C36_2010
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_C36_2010
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:004:FULL:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:004:FULL:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:004:FULL:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:004:FULL:EL:PDF
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Ελληνικά καθεστώτα ενισχύσεων στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών 

ENIAC και ARTEMIS – SA.33212, SA.34040  

 

Ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων Ε & Τ – SA.34039 

τους Δημόσιους Ερευνητι-

κούς και Τεχνολογικούς φο-

ρείς (Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ, 

Ερευνητικά Κέντρα και Ινστι-

τούτα 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 

καθεστώς ενισχύσεων – 

έρευνα – τεχνολογία – συ-

νεργασία Ελλάδας – Η.Π.Α  

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 

Εφημερίδα της ΕΕ (2012 C 

28/12) ελληνικό καθεστώς, 

βάσει του ΓΑΚ, για τη χορή-

γηση ενισχύσεων στο πλαίσι-

ο διμερούς συνεργασίας με-

ταξύ Ελλάδας και Η.Π.Α, 

στους τομείς της έρευνας 

και της τεχνολογίας. Συγκε-

κριμένα, το καθεστώς αφο-

ρά τη βασική και βιομηχανι-

κή έρευνα και την πειραμα-

τική ανάπτυξη (άρθρο 31 

παρ 2 α΄, β΄και γ΄ του Κα-

νονισμού 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 ερευνητι-

κών προγραμμάτων στον το-

μέα των υλικών. Το κάθε-

στώς απευθύνεται σε όλους 

δράσεις συγχρηματοδοτού-

νται από το Ευρωπαϊκό Τα-

μείο Περιφερειακής Ανάπτυ-

ξης 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 Προ-

τεραιότητας «Δημιουργία 

και Αξιοποίηση της Καινοτο-

μίας υποστηριζόμενης από 

Έρευνα και Τεχνολογική Α-

νάπτυξη» του ΕΠΑΝ-ΙΙ και 

των Περιφερειακών Επιχει-

ρησιακών 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 

καθεστώς ενισχύσεων – 

έρευνα – τεχνολογία – Κανο-

νισμός 800/2008 (ΓΑΚ) – 

ENIAC – ARTEMIS 

Δημοσιεύθηκαν στην Επίση-

μη Εφημερίδα της ΕΕ, δύο 

ελληνικά καθεστώτα για την 

«Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασί-

α». Τα δύο καθεστώτα αφο-

ρούν δράσεις εθνικής εμβέ-

λειας για τη χρηματοδότη-

ση, βάσει του Κανονισμού 

800/2008 (ΓΑΚ), των φορέ-

ων που συμμετείχαν επιτυ-

χώς στην 1η Προκήρυξη 

Υποβολής Προτάσεων της 

8ης Μαΐου 2008 των Ευρω-

παϊκών Κοινών Τεχνολογι-

κών Πρωτοβουλιών ENIAC 

και ARTEMIS (ΕΕ 2012 C 

7/4) και των φορέων που 

συμμετείχαν στη 2η Ευρω-

παϊκή Προκήρυξη της Κοι-

νής Πρωτοβουλίας ENIAC 

(ΕΕ 2012 C 45/38). 

Οι Ευρωπαϊκές Κοινές Πρω-

τοβουλίες ENIAC και       

ARTEMIS αφορούν στην 

ανάπτυξη έργων μεγάλου 

βεληνεκούς σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο στους τομείς της 

νανοηλεκτρονικής και των 

ενσωματωμένων συστημά-

των αντίστοιχα. Στοχεύουν 

στην επίτευξη οικονομιών 

κλίμακας, στη διασφάλιση 

πιο ευέλικτης και γρήγορης 

χρηματοδότησης, καθώς 

και στη μείωση της διάσπα-

σης της ερευνητικής προ-

σπάθειας σε διαφορετικούς 

φορείς. Η Ελλάδα συμμετέ-

χει στις ανωτέρω Ευρωπαϊ-

κές Κοινές Πρωτοβουλίες, 

στοχεύοντας στην αναβάθ-

μιση της έρευνας και της 

τεχνολογικής εξέλιξης της 

χώρας στους συγκεκριμέ-

νους τομείς, καθώς και στην 

υποστήριξη συνεργασιών 

μεταξύ διαφορετικών εταί-

ρων και φορέων (AEI, επιχει-

ρήσεις και ερευνητικά ιδρύ-

ματα) και, παράλληλα, στην 

προώθηση της καινοτομίας 

με την παραγωγή νέων επι-

στημονικών προϊόντων και 

υπηρεσιών.  

Η συνολική δημόσια δαπάνη 

της πρώτης δράσης, της 

οποίας δικαιούχοι είναι  

ΜΜΕ, ανέρχεται στα 

3.526.600,00 €, εκ των ο-

ποίων 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 δεύ-

τερης δράσης, εκτός από τις 

ΜΜΕ, είναι και μεγάλες επι-

χειρήσεις και η συνολική 

δημόσια δαπάνη ανέρχεται 

στα 2.491.989,00 €. Οι 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:028:0009:0013:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:028:0009:0013:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:028:0009:0013:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:028:0009:0013:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:007:0004:0005:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:007:0004:0005:EL:PDF
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Κυπριακό καθεστώς ενισχύσεων για την επαγγελματική 

εκπαίδευση – SA.34029 

Χορηγούσα αρχή είναι η 

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπί-

νου Δυναμικού και η μέγιστη 

ένταση της ενίσχυσης ορίζε-

ται 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 

Κύπρος – καθεστώς ενισχύ-

σεων – ΓΑΚ – απασχόληση 

– κατάρτιση ανέργων  

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 

Εφημερίδα της ΕΕ (2012 C 

28/10) κυπριακό καθεστώς 

στήριξης της απασχόλησης, 

που αφορά στην εξατομικε-

υμένη κατάρτιση ανέργων 

σε κυπριακές επιχειρήσεις. 

Το καθεστώς εμπίπτει στο 

άρθρο 38 παρ. 2 του Γενι-

κού Απαλλακτικού Κανονισ-

μού 800/2008, που αφορά 

την κατάρτιση ανέργων και 

την παροχή προσόντων με-

ταβιβάσιμων και σε άλλους 

τομείς απασχόλησης. Δικαι-

ούχοι του καθεστώτος είναι 

ΜΜΕ και μεγάλες επιχειρή-

σεις και το ετήσιο συνολικό 

ποσό που θα διατεθεί ανέρ-

χεται στα 2,75 εκ. ευρώ. 

Κυπριακό καθεστώς ενισχύσεων για τον έλεγχο νόσων ζώων – 

SA.33289 

νόσου που παρουσιάζεται 

στα αιγοπρόβατα. Το κάθε-

στώς έχει διάρκεια μέχρι 

και τις 21.06.2012.  

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_33289 

Κύπρος – καθεστώς ενισχύ-

σεων – τρεμώδης νόσος – 

αιγοπρόβατα  

Η Γενική Διεύθυνση Γεωρ-

γίας και Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης της Επιτροπής εξέδωσε 

απόφαση περί μη διατύπω-

σης αντιρρήσεων και έκρινε 

συμβατό κυπριακό κάθε-

στώς, βάσει του άρθρου 

107 παρ. 3 γ ΣΛΕΕ και του 

Κανονισμού 1857/2006. 

Στόχος του καθεστώτος εί-

ναι η προστασία και ο 

έλεγχος των νόσων ζώων και 

πιο συγκεκριμένα αφορά 

τον έλεγχο της τρεμώδους 

 

Κυπριακά         

καθεστώτα       

ενισχύσεων  

δρική αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας – ευνοϊκοί όροι σε 

συμφωνίες αγοράς ενέργει-

ας μεταξύ ουγγρικής δημό-

σιας επιχείρησης και συγ-

κεκριμένων παρόχων ενέρ-

γειας – απόφαση κίνησης 

της διαδικασίας του άρθρου 

88 παρ 2 ΣυνθΕΚ – απόφα-

ση κηρύσσουσα την ενίσχυ-

ση ασύμβατη με την κοινή 

αγορά και διατάσσουσα την 

ανάκτησή της – νέα ενίσχυ-

ση – κριτήριο ιδιώτη επενδυ-

τή 

Νομικό ζήτημα 

Οι συναφθείσες, πριν από 

την προσχώρηση της Ουγγα-

ρίας στην ΕΕ και κατά τη 

χρονική περίοδο της σταδια-

κής απελευθέρωσης της 

ΓεΔΕΕ Τ-422/07, 18.01. 

2012, Djebel – SGPS/Επι-

τροπή 

Λέξεις κλειδιά 

κρατικές ενισχύσεις – κα-

θεστώς ενισχύσεων για την 

προώθηση σύγχρονων και 

ανταγωνιστικών επιχειρημα-

τικών στρατηγικών – ενίσχυ-

ση χορηγούμενη σε εμπορι-

κή εταιρία με τη μορφή επι-

δοτούμενου δανείου στο 

πλαίσιο επένδυσης της εται-

ρίας αυτής στη Βραζιλία – 

απόφαση κηρύσσουσα την 

ενίσχυση ασυμβίβαστη με 

την κοινή αγορά – υποχρέω-

ση αιτιολόγησης – επιπτώσε-

ις στον ανταγωνισμό – επη-

ρεασμός των συναλλαγών 

μεταξύ κρατών μελών – α-

ναγκαιότητα ενίσχυσης – 

χαρακτήρας κινήτρου 

Νομικό ζήτημα 

Ενίσχυση για επενδυτικά 

σχέδια δεν είναι συμβιβάσι-

μη με την κοινή αγορά, εφό-

σον δεν είναι αναγκαία και 

δεν αποτελεί κίνητρο για την 

επιχείρηση ως προς την 

πραγματοποίηση της επέν-

δυσης 

 

 

ΓεΔΕΕ Τ-80/06 και Τ-

182/09, 13.02.2012, Buda-

pesti Eromu Zrt/Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

κρατικές ενισχύσεις – χον-

Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:028:0009:0013:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:028:0009:0013:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:028:0009:0013:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:028:0009:0013:EL:PDF
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33289
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33289
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33289
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33289
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αυστριακές αρχές στον 

όμιλο Grazer Wechselseitige 

(GRAWE) στο πλαίσιο της 

ιδιωτικοποιήσεως της Bank 

Burgenland – απόφαση κη-

ρύσσουσα την ενίσχυση α-

συμβίβαστη προς την κοινή 

αγορά και διατάσσουσα την 

ανάκτησή της – κριτήριο του 

ιδιώτη επενδυτή – εφαρμο-

γή στην περίπτωση που το 

Δημόσιο ενεργεί ως πωλη-

τής – καθορισμός της αγο-

ραίας τιμής 

Νομικό ζήτημα 

Κατά την ιδιωτικοποίηση 

επιχείρησης, οι δημόσιες 

αρχές πρέπει να λαμβάνουν 

μέτρα, στα οποία θα προέ-

βαινε και ένας ιδιώτης επεν-

δυτής υπό συνθήκες οικονο-

μίας της αγοράς, καθώς και 

να γίνεται διάκριση μεταξύ 

των υποχρεώσεων του Δη-

μοσίου ως μετόχου της επι-

χείρησης και αυτών ως φο-

ρέα δημόσιας εξουσίας 

σχετικής αγοράς, συμβάσεις 

αγοράς ηλεκτρικής ενέργει-

ας μεταξύ της ουγγρικής 

δημόσιας επιχείρησης ηλεκ-

τρισμού και ιδιωτών παρα-

γωγών ενέργειας αποτελούν 

νέες και όχι υφιστάμενες 

ενισχύσεις 

 

 

ΓεΔΕΕ T‑115/09 και 

T‑116/09, 14.02.2012, 

Electrolux  και Whirlpool 

Europe/Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

κρατικές ενισχύσεις – ενίσ-

χυση αναδιάρθρωσης χορη-

γούμενη σε κατασκευαστή 

μεγάλων ηλεκτρικών οικια-

κών συσκευών την οποία 

κοινοποίησε η Γαλλική Δη-

μοκρατία – απόφαση που 

κηρύσσει την ενίσχυση υπό 

όρους συμβατή με την κοινή 

αγορά – πρόδηλη πλάνη 

εκτιμήσεως – Κατευθυντήρι-

ες Γραμμές για τη διάσωση 

και την αναδιάρθρωση 

προβληματικών επιχειρήσε-

ων 

Νομικό ζήτημα 

Κατά τη χορήγηση μίας ε-

νίσχυσης αναδιάρθρωσης 

πρέπει να λαμβάνονται κα-

τάλληλα αντισταθμιστικά 

μέτρα, προκειμένου να περι-

οριστούν οι αρνητικές επι-

πτώσεις της ενίσχυσης στον 

ανταγωνισμό 

 

 

ΓεΔΕΕ T-268/08 και Τ-

281/08, 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 – ενίσ-

χυση χορηγηθείσα από τις 

   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 αναφέρε-

ται στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, 

και ιδίως σε θέματα ευρω-

παϊκής ολοκλήρωσης, 

προστασίας των δικαιωμά-

των του ανθρώπου, διεθ-

νούς οικονομικού δικαίου, 

δημοσίου διεθνούς δικαί-

ου και ιδιωτικού διεθνούς 

δικαίου. Η θεματική των 

προσεχών τευχών της 

ΕΕΕυρΔ θα είναι αφιερω-

μένη στην Συνθήκη της 

Λισαβόνας. 

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ   Τ Ο Υ   Κ Δ Ε Ο Δ  




