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Πρόσφατη νομολογία 
ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρα-
τικές ενισχύσεις  

των κανόνων περί ΥΓΟΣ, με 

άμεσες αναφορές στην πρα-

κτική της Επιτροπής και πα-

ράθεση συστηματοποιημέ-

νων παραδειγμάτων. Ειδικό-

τερα, παρέχει λεπτομερείς 

πληροφορίες σχετικά με την 

ευχέρεια των κρατών μελών 

να καθορίσουν ποιες υπηρε-

σίες είναι γενικού συμφέ-

ροντος, τις προϋποθέσεις 

που πρέπει να πληρούν οι 

πράξεις ανάθεσης των Υ-

ΓΟΣ, τους κανόνες για την 

παροχή δημοσίων αντισταθ-

μίσεων στους παρόχους 

ΥΓΟΣ και τις αρχές που διέ-

πουν την επιλογή των εν λό-

γω παρόχων. Επίσης, ο Οδη-

γός παρέχει ειδικές διευκρι-

νίσεις σχετικά με τη δυνατό-

τητα σώρευσης των ενισχύ-

σεων που χορηγούνται βά-

σει του Κανονισμού 360/ 

2012 με ενισχύσεις που 

χορηγούνται βάσει του γε-

νικού Κανονισμού 1998/ 

Επιτροπή – ΥΓΟΣ – Οδηγός 

– δημόσια υπηρεσία   

Η Επιτροπή δημοσίευσε 

έναν ενημερωμένο Οδηγό 

σχετικά με την εφαρμογή 

των κανόνων της Ε.Ε. στον 

τομέα των κρατικών ενισχύ-

σεων, των δημοσίων συμ-

βάσεων και της εσωτερικής 

αγοράς στις ΥΓΟΣ και ιδίως 

στις κοινωνικές υπηρεσίες 

κοινής ωφέλειας (εφεξής, 

κοινωνικές υπηρεσίες). Η 

επικαιροποίηση του Οδη-

γού πραγματοποιήθηκε ε-

νόψει της προσφάτως ανα-

θεωρημένης δέσμης κανό-

νων για τις ΥΓΟΣ, η οποία 

αποτελείται: 

α) από το Πλαίσιο της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης για τις 

κρατικές ενισχύσεις υπό 

μορφή αντιστάθμισης για 

την παροχή δημόσιας υπη-

ρεσίας (ΕΕ 2012 C 8/15),  

β) από την Ανακοίνωση της 

Επιτροπής σχετικά με την 

εφαρμογή των κανόνων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις 

κρατικές ενισχύσεις στην 

αντιστάθμιση για παροχή 

δημόσιας υπηρεσίας γενι-

κού οικονομικού συμφέρο-

ντος (ΕΕ 2012 C 8/4), 

γ) από την 2012/21/ΕΕ 

Απόφαση της Επιτροπής 

για την εφαρμογή του 

άρθρου 106 παράγραφος 

2 της Συνθήκης για τη λει-

τουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στις κρατικές ενι-

σχύσεις υπό μορφή αντι-

στάθμισης για την παροχή 

δημόσιας υπηρεσίας που 

χορηγούνται σε ορισμένες 

επιχειρήσεις επιφορτισμέ-

νες με τη διαχείριση υπηρε-

σιών γενικού οικονομικού 

συμφέροντος (ΕΕ 2012 L 

7/3) και 

δ) από τον Κανονισμό 360/ 

2012, σχετικά με την εφαρ-

μογή των άρθρων 107 και 

108 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στις ενισχύσεις 

ήσσονος σημασίας, οι οποί-

ες χορηγούνται σε επιχει-

ρήσεις που παρέχουν υπη-

ρεσίες γενικού οικονομικού 

συμφέροντος (ΕΕ 2012 L 

114/8). 

Ο Οδηγός συμπληρώνει τα 

παραπάνω νομικά κείμενα, 

αποσαφηνίζοντας έννοιες 

κλειδιά για την εφαρμογή 
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τις υπηρεσίες στην εσωτερι-

κή αγορά (ΕΕ 2006 L 

376/36). 

Ο Οδηγός θα μεταφραστεί 

σε όλες τις επίσημες γλώσ-

σες της Ε.Ε. Η αγγλική 

έκδοση είναι ήδη διαθέσιμη 

στην ακόλουθη διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/

competition/state_aid/

overview/

new_guide_eu_rules_procur

ement_en.pdf  

2006/ΕΚ για τις ενισχύσεις 

ήσσονος σημασίας (ΕΕ 

2006 L 379/5), καθώς και 

για τη δυνατότητα παράλλη-

λης εφαρμογής των διατάξε-

ων της Απόφασης 2012/ 

21/ΕΕ. 

Το τελευταίο μέρος του Οδη-

γού αφορά την αλληλεπί-

δραση των κανόνων για τις 

ΥΓΟΣ με τους λοιπούς κανό-

νες του κοινοτικού δικαίου. 

Ειδικότερα, αναφέρεται 

στην εφαρμογή των κοινοτι-

κών κανόνων περί δημοσίων 

συμβάσεων στις κοινωνικές 

υπηρεσίες, καθώς και στη 

δυνατότητα παράλληλης 

εφαρμογής των κανόνων για 

τις κρατικές ενισχύσεις και 

των κανόνων περί δημοσίων 

συμβάσεων στις ΥΓΟΣ. Επί-

σης, ο Οδηγός απαντά σε 

γενικές ερωτήσεις για την 

εφαρμογή των κανόνων της 

εσωτερικής αγοράς στις 

ΥΓΟΣ και εξετάζει το ζήτημα 

της υπαγωγής των ΥΓΟΣ και 

των κοινωνικών υπηρεσιών 

στις διατάξεις της Οδηγίας 

2006/123/ΕΚ σχετικά με 

ες αρχές κλήθηκαν να υπο-

βάλουν τις απόψεις τους 

σχετικά με το προτεινόμενο 

κείμενο, μέχρι τις 11.03. 

2013, στις διευθύνσεις e-

mail που παρατίθενται στην 

ιστοσελίδα της Επιτροπής 

στη διεύθυνση:  

http://ec.europa.eu/

competition/

consulta-

tions/2013_regional_aid_g

uidelines/index_en.html 

Επιτροπή – περιφερειακές 

ενισχύσεις – Κατευθυντήρι-

ες Γραμμές για τις Περιφε-

ρειακές Ενισχύσεις 2014-

2020 

Οι Κατευθυντήριες Γραμμές 

για τις ενισχύσεις περιφερει-

ακού χαρακτήρα (EE 2006, 

C 54/13) καθορίζουν τις 

προϋποθέσεις, υπό τις ο-

ποίες οι περιφερειακές ενι-

σχύσεις μπορούν να χαρα-

κτηρίζονται συμβατές με την 

εσωτερική αγορά. Ενόψει 

της λήξης ισχύος των ΚΓΠΕ 

στις 31.12.2013, η Επιτρο-

πή πραγματοποίησε στις 

24.01.2012 μια πρώτη δια-

βούλευση με σκοπό τη δια-

τύπωση των θέσεων των 

ενδιαφερομένων μερών σχε-

τικά με την αναθεώρησή 

τους. 

Με βάση τις απαντήσεις που 

έλαβε, η Επιτροπή συνέταξε 

ένα πρώτο σχέδιο ΚΓΠΕ 

2014-2020, το οποίο και 

δημοσίευσε προς τον σκοπό 

νέας διαβούλευσης. Πολί-

τες, οργανισμοί και δημόσι-

Δημόσια διαβούλευση για την τροποποίηση των κανόνων 

περιφερειακών ενισχύσεων 

Στις 23.08.2011 η ΕΝΑΕ και 

η εταιρία Hoern Be-

teiligungs GmbH (βασικός 

μέτοχος της πρώτης) προσέ-

φυγαν ενώπιον του ΓεΔΕΕ, 

με αίτημα την ακύρωση εγ-

γράφου της Επιτροπής με 

ημερομηνία 01.12.2010, 

που αφορούσε σε μέτρα 

εκτέλεσης της ως άνω από-

φασης ανάκτησης. Οι προ-

σφεύγουσες υποστήριξαν 

ότι η προσβαλλόμενη πράξη 

συνίσταται στο επίμαχο έγ-

γραφο, όπως αυτό συμπλη-

Γενικό Δικαστήριο – διάταξη 

– προσφυγή ακυρώσεως –  

Τ-466/11 – Ελληνικά Ναυ-

πηγεία – Hoern – Επιτροπή 

– απόφαση ανάκτησης – 

μέτρα εκτέλεσης – απαρά-

δεκτο –  εκπρόθεσμο 

Στις 02.07.2008 η Επιτροπή 

εξέδωσε την απόφαση 

2009/610/ΕΚ για τις ενισ-

χύσεις που χορήγησε η Ελ-

λάδα στην εταιρία Ελληνι- 

κά Ναυπηγεία ΑΕ (εφεξής,  

ΕΝΑΕ). Στην απόφασή της 

αυτή η Επιτροπή εξέτασε 

δεσμη ενισχυτικών μέτρων 

που χορηγήθηκαν στην   

ΕΝΑΕ και διαπίστωσε ότι 

αρκετά από αυτά συνιστού-

σαν μη συμβιβάσιμες ενι-

σχύσεις. Περαιτέρω, η Επι-

τροπή διαπίστωσε και την 

καταχρηστική εφαρμογή 

αρκετών ενισχύσεων που 

είχαν εγκριθεί από την ίδια 

κατά το παρελθόν. Ως εκ 

τούτου, έκρινε ότι οι εν λόγω 

ενισχύσεις ήταν παράνομες 

και διέταξε την ανάκτησή 

τους.  

Απορριπτική Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου για τα Ελληνικά 

Ναυπηγεία (Υπόθ. Τ-466/11) 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/new_guide_eu_rules_procurement_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/new_guide_eu_rules_procurement_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/new_guide_eu_rules_procurement_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/new_guide_eu_rules_procurement_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/new_guide_eu_rules_procurement_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_regional_aid_guidelines/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_regional_aid_guidelines/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_regional_aid_guidelines/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_regional_aid_guidelines/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_regional_aid_guidelines/index_en.html
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στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στις 26.01.2013 (ΕΕ 2013 

C 26/46) 

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

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2013:026:0046:0

046:EL:PDF 

ρώνεται από τα έγγραφα 

και λοιπά στοιχεία του φα-

κέλου. 

Το Γενικό Δικαστήριο απέρ-

ριψε με Διάταξή του την 

προσφυγή στο σύνολό της 

ως απαράδεκτη. Συγκεκρι-

μένα, έκρινε ότι η προσφυγή 

είχε ασκηθεί εκπρόθεσμα 

και ότι πάσχει από αοριστία, 

στο μέτρο που οι προσφεύ-

γουσες δεν προσδιόρισαν 

ποια είναι τα έγγραφα και 

λοιπά στοιχεία του φακέλου 

που συναποτελούν την προ-

σβαλλόμενη απόφαση. 

Η Διάταξη του Γενικού Δι-

καστηρίου δημοσιεύθηκε 

Εγκρίθηκε ελληνικό καθεστώς στήριξης των πιστωτικών ιδρυμάτων 

– SA.35999 

βάσει του οποίου παρέχον-

ται έναντι προμήθειας κρα-

τικά ομόλογα σε επιλέξιμα 

πιστωτικά ιδρύματα, προκει-

μένου να ενισχυθεί η πρό-

σβασή τους σε ρευστότητα, 

ιδίως έναντι της ΕΚΤ. 

Η Επιτροπή έκρινε ότι η πα-

Επιτροπή – καθεστώς ενι-

σχύσεων – εγγυήσεις – χρη-

ματοπιστωτικά ιδρύματα – 

παράταση 

Στις 22.01.2013 η Επιτροπή 

εξέδωσε απόφαση περί μη 

προβολής αντιρρήσεων για 

την εκ νέου παράταση του 

προσωρινού καθεστώτος 

στήριξης των ελληνικών χρη-

ματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 

το οποίο περιλαμβάνει ένα 

καθεστώς εγγυήσεων για τη 

σύναψη βραχυπρόθεσμων 

και μεσοπρόθεσμων δανεί-

ων και ένα καθεστώς σχετι-

κά με τίτλους του δημοσίου, 

Ενισχύσεις στα δημόσια καζίνο - Προσφυγή ακυρώσεως             

κατά απόφασης της Επιτροπής για μη πρόσβαση σε έγγραφα            

(Υπόθ. Τ-498/12)  

για την πρόσβαση του κοι-

νού στα έγγραφα του Ευρω-

παϊκού Κοινοβουλίου, του 

Συμβουλίου και της Επιτρο-

πής (ΕΕ 2001 L 145/43) και 

στον διαδικαστικό Κανονι-

σμό  659/1999 (ΕΕ 1999 L 

83/1). Επιπρόσθετα, η 

προσφεύγουσα επικαλείται 

την παράβαση του άρθρου 

108 παρ. 2 ΣΛΕΕ, καθώς και 

των άρθρων 6 και 20 του 

Κανονισμού 659/1999 κα-

τά παραβίαση των δικαιω-

μάτων άμυνάς της.  

Περίληψη της προσφυγής 

δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στις 26.01.2013 

(ΕΕ 2013 C 26/46) 

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

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2013:026:0058:0

059:EL:PDF  

προσφυγή ακυρώσεως – 

Γενικό Δικαστήριο – καζίνο 

– φορολόγηση – ανάκτηση 

– πρόσβαση σε έγγραφα – Τ

-498/12  

Με απόφασή της που εκδό-

θηκε στις 24.05.2011 μετά 

από σχετική καταγγελία της 

κοινοπραξίας Λουτράκι ΑΕ – 

Club Hotel Loutraki SA, η 

Επιτροπή έκρινε ότι η διακ-

ριτική φορολόγηση των εισι-

τηρίων εισόδου στα καζίνο 

στην Ελλάδα συνεπάγεται 

παράνομη και μη συμβιβά-

σιμη ενίσχυση υπέρ των κα-

ζίνο του ελληνικού Δημοσίου 

και διέταξε την Ελλάδα να 

προβεί στην ανάκτησή της. 

Δεδομένου ότι οι πληροφο-

ρίες σχετικά με τα ποσά της 

ενίσχυσης δεν ήταν πλήρεις, 

η Επιτροπή χορήγησε στην 

Ελλάδα οδηγίες όσον αφο-

ρά τη μέθοδο υπολογισμού 

του ποσού της ανάκτησης. 

Στις 16.05.2012 οι ελληνι-

κές αρχές απέστειλαν επισ-

τολή στην Επιτροπή σχετικά 

με την ποσοτικοποίηση του 

ποσού ανάκτησης, σύμφω-

να με την ως άνω απόφαση. 

Η κοινοπραξία κατέθεσε 

αίτηση για πρόσβαση στην 

εν λόγω επιστολή, η οποία 

απορρίφθηκε οριστικά από 

την Επιτροπή με την από 

18.09.2012 απόφασή της. 

Στις 16.11.2012 η κοινο-

πραξία προσέφυγε στο Γενι-

κό Δικαστήριο κατά της Ε-

πιτροπής με αίτημα την ακύ-

ρωση της ως άνω απορρι-

πτικής απόφασής της, επι-

καλούμενη παράβαση της 

υποχρέωσης αιτιολόγησης 

των απορριπτικών αποφάσε-

ων εκ μέρους της Διοίκησης 

καθώς και παραβίαση της 

αρχής της διαφάνειας, 

όπως αυτή κατοχυρώνεται 

στον Κανονισμό 1049/2001 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:026:0046:0046:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:026:0046:0046:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:026:0046:0046:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:026:0046:0046:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:026:0058:0059:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:026:0058:0059:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:026:0058:0059:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:026:0058:0059:EL:PDF
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Έγκριση ελληνικού καθεστώτος ενισχύσεων για γεωργούς και κτη-

νοτρόφους – SA.34832 

Η μη εμπιστευτική εκδοχή 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί μόλις διευθετηθούν τυ-

χόν ζητήματα απορρήτου. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_34832 

Επιτροπή – καθεστώς ενι-

σχύσεων – αγροτικά προϊόν-

τα – κτηνοτροφία – ζημίες – 

πυρκαγιές 2011  

Η Επιτροπή, με απόφαση 

που εξέδωσε στις 25.01. 

2013, αποφάσισε να μην 

προβάλει αντιρρήσεις ανα-

φορικά με ελληνικό κάθε-

στώς ενίσχυσης για τη χορή-

γηση αποζημιώσεων σε έλ-

ληνες γεωργούς και κτηνο-

τρόφους για τις ζημίες που 

υπέστησαν από τις πυρκα-

γιές κατά το έτος 2011.  

Το εν λόγω καθεστώς συνί 

σταται στην καταβολή άμε- 

σων επιχορηγήσεων  στους 

δικαιούχους και έχει διάρ-

κεια μέχρι τις 31.12.2015. 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί μόλις διευθετηθούν τυ-

χόν ζητήματα απορρήτου. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_35999  

ράταση του καθεστώτος εί-

ναι συμβατή με την Ανακοί-

νωση για τη στήριξη των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμά-

των κατά τη διάρκεια της 

κρίσης (ΕΕ 2008 C 270/08) 

και κατέληξε στο συμπέρα-

σμα ότι το καθεστώς αποτε-

λεί κατάλληλο, αναλογικό 

και αναγκαίο μέσο για την 

άρση σοβαρής διαταραχής 

της οικονομίας κράτους 

μέλους (άρθρο 107 παρ. 3 

στχ. β΄ ΣΛΕΕ). Η παράταση 

του καθεστώτος έχει διάρ-

κεια μέχρι τις 30.06.2013. 

Η μη εμπιστευτική εκδοχή 

Η Επιτροπή ενέκρινε την παροχή ενίσχυσης προς τη ΔΕΠΑ  

σταση σοβαρής διαταραχής 

στην οικονομία κρατών με-

λών και θα έχει διάρκεια 

από την 19.06.2012 μέχρι 

και την 14.03.2013. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_34986 

Επιτροπή – κρατική ενίσχυ-

ση – εγγύηση – δάνειο – 

ΔΕΠΑ – ενέργεια  

Η Επιτροπή εξέδωσε από-

φαση περί μη προβολής 

αντιρρήσεων, με την οποία 

ενέκρινε ελληνικό μέτρο για 

χορήγηση ενισχύσεων με 

στόχο τη στήριξη της ρευ-

στότητας στον τομέα της 

ενέργειας.  

Η εγκριθείσα ενίσχυση έχει 

τη μορφή παροχής εγγυήσε-

ων και δανειοδότησης με 

ευνοϊκούς όρους και δικαι-

ούχος είναι η Δημόσια Επι-

χείρηση Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ). 

Το μέτρο εγκρίθηκε βάσει 

του άρθρου 107 παρ. 3 στχ.  

β΄ ΣΛΕΕ για την αποκατά-

Έγκριση ενισχύσεων με τη μορφή παροχής κεφαλαίων επιχειρημα-

τικού κινδύνου – SA.34338 

τόμες επιχειρήσεις που 

έχουν αναπτύξει ήδη δρα-

στηριότητα (στάδιο «εκκί-

νησης» - Early Stage ICT 

Fund), αφετέρου δε, σε νεο-

σύστατες εταιρίες (στάδιο 

«σποράς» - Seed ICT Fund). 

Δικαιούχοι των ενισχύσεων 

είναι ΜΜΕ, οι οποίες δρα-

στηριοποιούνται στην κατά-

σκευή ηλεκτρονικών εξαρτη-

μάτων και πλακετών, ηλεκ-

Επιτροπή – ελληνικό καθεσ-

τώς – JEREMIE  –  MME – 

Πληροφορική και Επικοινω-

νίες (ICT) 

Στις 14.12.2012 η Επιτροπή 

αποφάσισε να μην εγείρει 

αντιρρήσεις σχετικά με ελ-

ληνικό καθεστώς ενισχύσε-

ων για ΜΜΕ που δραστηριο-

ποιούνται στον τομέα των 

Τεχνολογιών Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών (ICT). 

Οι ελληνικές αρχές έχουν 

συστήσει, στο πλαίσιο της 

πρωτοβουλίας JEREMIE της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(κοινοί ευρωπαϊκοί πόροι 

για τις ΜΜΕ), ταμείο χαρτο-

φυλακίου με την ονομασία 

JEREMIE Holding Fund 

(εφεξής, JHF). Το JHF θα 

υποστηρίξει την παροχή 

κεφαλαίων επιχειρηματικού 

κινδύνου, αφενός, σε καινο-

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_34832
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_34832
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_34832
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_34832
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35999
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35999
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35999
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35999
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_34986
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_34986
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_34986
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_34986
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χορηγούνται για την προώ-

θηση των επενδύσεων επι-

χειρηματικών κεφαλαίων σε 

ΜΜΕ (ΕΕ 2006 C 194/02). 

Ως εκ τούτου, αποφάσισε 

ότι το καθεστώς είναι συμ-

βατό με την κοινή αγορά, 

σύμφωνα με το άρθρο107 

παρ. 3 στχ. γ΄ΣΛΕΕ. 

Η απόφαση της Επιτροπής 

δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στις  08.02.2013 

(ΕΕ 2013 C 36/7).  

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

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2013:036:0006:0

010:EL:PDF  

τρονικών υπολογιστών, εξο-

πλισμού επικοινωνίας, ηλεκ-

τρονικών ειδών ευρείας κα-

τανάλωσης, μαγνητικών και 

οπτικών μέσων, λογισμικού, 

προγραμμάτων ηλεκτρονι-

κών υπολογιστών και στην 

επισκευή ηλεκτρονικών υπο-

λογιστών.  

Ο προϋπολογισμός του με-

τρου ανέρχεται στο ποσό 

των 57,5 εκατομμύρια ευ-

ρώ, εκ των οποίων 35 εκατ. 

ευρώ θα διατεθούν μέσω  

του Early Stage ICT Fund και 

22,5 εκατ. ευρώ μέσω του 

Seed ICT Fund. Το συνολικό 

ποσό ενίσχυσης ανά επιχεί-

ρηση δεν πρέπει να υπερ-

βαίνει τα 2,5 εκατομμύρια 

ευρώ για μια περίοδο 12 

μηνών. Η διάρκεια του με-

τρου είναι δέκα χρόνια (με-

χρι τις 31.12.2022), υπό την 

προϋπόθεση ότι η επενδυτι-

κή φάση του θα διαρκέσει 

μέχρι τις 31.12.2016. Χορη-

γούσα αρχή των ενισχύσεων 

είναι η Ε.Υ.Δ.  Ε.Π. «Ψηφιακή 

Σύγκλιση της Ελλάδας 2007

-2013». 

Η Επιτροπή αξιολόγησε το 

καθεστώς JEREMIE και κα-

τέληξε στο συμπέρασμα ότι 

πληροί τις προϋποθέσεις 

που ορίζονται στις Κατευ-

θυντήριες γραμμές για τις 

κρατικές ενισχύσεις που 

Το καθεστώς έχει διάρκεια 

μέχρι και την 31.12.2014.  

Η δημόσια έκδοση της από-

φασης της Επιτροπής θα 

είναι διαθέσιμη μόλις διευ-

θετηθούν τυχόν ζητήματα 

απορρήτου. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_33890 

Επιτροπή – απόφαση – ΕΛ-

ΓΑ – αποζημιώσεις – φυσι-

κές καταστροφές – γεωργία 

– δασοκομία  

Η Επιτροπή, στις 11.02. 

2013, με απόφαση περί μη 

διατύπωσης αντιρρήσεων 

ενέκρινε ελληνικό καθεστώς 

ενισχύσεων του ΕΛΓΑ για την 

αποζημίωση Ελλήνων γεωρ-

γών, των οποίων οι γεωργο-

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύ-

σεις υπέστησαν ζημίες από 

θεομηνίες (πλημμύρες, κα-

τολισθήσεις) και δυσμενείς 

καιρικές συνθήκες. 

Νομική βάση για την 

έγκριση του καθεστώτος 

αποτέλεσαν το άρθρο 107 

παρ. 3 στχ. γ΄ΣΛΕΕ και οι 

Κοινοτικές Κατευθυντήριες 

Γραμμές για τις κρατικές 

ενισχύσεις στον τομέα της 

γεωργίας και δασοκομίας 

2007-2013 (ΕΕ 2006, C 

319/1). 

Η Επιτροπή ενέκρινε την παροχή αποζημιώσεων στους γεωργούς – 

SA.33890 

αρκέσει μέχρι την 13.12. 

2015. 

Η δημόσια έκδοση της από-

φασης της Επιτροπής θα 

είναι διαθέσιμη μόλις διευ-

θετηθούν τυχόν ζητήματα 

απορρήτου. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_35697  

Επιτροπή – απόφαση – κρα-

τική ενίσχυση – αερολιμένας 

Σκιάθου – εκσυγχρονισμός 

Η Επιτροπή εξέδωσε από-

φαση περί μη προβολής 

αντιρρήσεων, με την οποία 

ενέκρινε την παροχή κρατι-

κής χρηματοδότησης για 

τον εκσυγχρονισμό του αε-

ροδρομίου της Σκιάθου και 

ειδικότερα για την επέκταση 

του ασφαλτοτάπητα και την 

κατασκευή καινούργιου δι-

αύλου τροχοδρόμησης.   

Νομική βάση για την έ-

γκριση του μέτρου αποτέλε-

σαν το άρθρο 107 παρ. 3 

στχ. γ΄ΣΛΕΕ και οι Κατευ-

θυντήριες Γραμμές του 

2005 σχετικά με τη χρημα-

τοδότηση αερολιμένων και 

τις κρατικές ενισχύσεις σε 

αεροπορικές εταιρείες για 

τη δρομολόγηση νέων γραμ-

μών από περιφερειακούς 

αερολιμένες.  

Το μέτρο τίθεται σε ισχύ από 

την 01.02.2013 και θα δι-

Εγκρίθηκε κρατική ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό του αερολιμένα 

Σκιάθου – SA.35697 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:036:0006:0010:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:036:0006:0010:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:036:0006:0010:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:036:0006:0010:EL:PDF
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33890
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33890
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33890
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33890
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35697
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35697
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35697
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35697
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Έγκριση κυπριακού καθεστώτος ενισχύσεων για τις Τράπεζες – 

SA.35852 

Επιτόκια αναφοράς, προεξόφλησης και ανάκτησης – Μάρτιος 

2013 

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

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2013:058:0002:0

002:EL:PDF 

Επιτροπή – επιτόκια  – ανα-

φορά – προεξόφληση – α-

νάκτηση – Μάρτιος 2013 

Στις 28.02.2013 η Επιτροπή 

δημοσίευσε στην Επίσημη 

Εφημερίδα (ΕΕ 2013 C 

58/2) τα τρέχοντα επιτόκια 

ανάκτησης και τα επιτόκια 

αναφοράς/προεξόφλησης 

κρατικών ενισχύσεων για τα 

27 κράτη μέλη, που ισχύουν 

από την 1η Μαρτίου 2013. 

Ειδικά για την Ελλάδα, το 

τρέχον επιτόκιο ανέρχεται 

σε ποσοστό 0,66 %. 

Λέξεις κλειδιά 

κρατικές ενισχύσεις – χαλυ-

βουργία – φορολογικά κίνη-

τρα με σκοπό τη συμβολή 

στην ανάπτυξη της περιοχής 

κατά μήκος των συνόρων με 

την πρώην Λαϊκή Δημοκρα-

τία της Γερμανίας και την 

πρώην Δημοκρατία της Τσε-

χοσλοβακίας – μη κοινοποι-

ηθείσες ενισχύσεις – από-

φαση κρίνουσα την ενίσχυ-

ση ασύμβατη με την κοινή 

αγορά – ανάκτηση – καθυ-

στέρηση – ασφάλεια δικαί-

ου – υπολογισμός προς επι-

στροφή ενισχύσεων – ενι-

σχύσεις εμπίπτουσες στη 

ΓεΔΕΕ Τ-182/10, 15.01. 

2013, Aiscat/Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

κρατικές ενισχύσεις – απευ-

θείας ανάθεση σύμβασης 

παραχώρησης για την κα-

τασκευή και τη μεταγενέστε-

ρη διαχείριση τμήματος αυ-

τοκινητοδρόμου – απόφαση 

να τεθεί η καταγγελία στο 

αρχείο – προσφυγή ακυρώ-

σεως – πράξη δεκτική προ-

σφυγής – νομιμοποίηση – 

άμεσος επηρεασμός της 

προσφεύγουσας – παραδε-

κτό – έννοια της ενισχύσεως 

– κρατικοί πόροι  

Νομικό ζήτημα 

Έγγραφο της Επιτροπής που 

απευθύνεται στην καταγγέλ-

λουσα και περιλαμβάνει την 

διατύπωση οριστικής θέσης 

της Επιτροπής σχετικά με τα 

καταγγελλόμενα μέτρα συ-

νιστά απόφαση και, άρα, 

πράξη δυνάμενη να προσ-

βληθεί δικαστικά κατά την 

έννοια του άρθρου 236  

ΣΛΕΕ 

 

ΓεΔΕΕ Τ-308/00 RENV, 

22.01.2013, Salzgitter/Επι-

τροπή 

Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις 

χής της οικονομίας κράτους 

μέλους (άρθρο 107 παρ. 3 

στχ. β΄ ΣΛΕΕ). Η παράταση 

του καθεστώτος έχει διάρ-

κεια μέχρι τις 30.06.2013.   

Η επίσημη έκδοση της από-

φασης θα δημοσιευθεί μό-

λις διευθετηθούν ενδεχόμε-

να ζητήματα απορρήτου.  

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_35852  

μάτων σε μεσοπρόθεσμη 

χρηματοδότηση και, συνα-

κόλουθα, να συμβάλει στη 

διατήρηση της σταθερότη-

τας στον χρηματοπιστωτικό 

τομέα της Κύπρου.  

Η Επιτροπή έκρινε ότι η πα-

ράταση του καθεστώτος 

είναι συμβατή με την Ανακο-

ίνωση για τη στήριξη των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμά-

των κατά τη διάρκεια της 

κρίσης (ΕΕ 2008 C 

270/08), καθώς και ότι α-

ποτελεί αναγκαίο μέσο για 

την άρση σοβαρής διαταρα-

Επιτροπή – Κύπρος – κα-

θεστώς ενισχύσεων – πιστω-

τικά ιδρύματα 

Στις 22.01.2013 η Επιτροπή 

εξέδωσε απόφαση περί μη 

προβολής αντιρρήσεων για 

την παράταση του προσωρι-

νού καθεστώτος στήριξης 

των κυπριακών πιστωτικών 

ιδρυμάτων μέχρι τις 30.06. 

2013. 

Το εν λόγω καθεστώς είχε 

εγκριθεί αρχικά την 06.11. 

2012, με σκοπό να διευκο-

λύνει την πρόσβαση των 

επιλέξιμων πιστωτικών ιδρυ-

 

Κυπριακά           

καθεστώτα         

ενίσχυσεων  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:058:0002:0002:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:058:0002:0002:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:058:0002:0002:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:058:0002:0002:EL:PDF
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35852
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35852
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35852
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35852
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σύνολο των περιστάσεων της 

προκαταρκτικής εξέτασης  

 

ΓεΔΕΕ Τ-387/11, 27.02. 

2013, Nitrogénművek Vegyi-

pari Zrt/Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

κρατικές ενισχύσεις – τραπεζι-

κός τομέας – χορήγηση δανεί-

ων που έχουν εγγυοδοτηθεί 

από την Ουγγαρία μέσω τρά-

πεζας ανάπτυξης – απόφαση 

που κηρύσσει τα μέτρα ενίσχυ-

σης μερικώς ασυμβίβαστα – 

ανάκτηση – κριτήριο του ιδιώ-

τη επενδυτή 

Νομικό ζήτημα 

Η δανειοδότηση υπό ευνοϊ-

κούς όρους επιχείρησης, που 

δεν είναι σε θέση να επανεκκι-

νήσει τη λειτουργία της χωρίς 

κρατική βοήθεια, δεν πληροί 

το κριτήριο του ιδιώτη επενδυ-

τή και συνιστά κρατική ενί-

σχυση  

 

ΔΕΕ C 242/12 P, 28.02. 

2013, Ελληνικά Ναυπηγεία 

ΑΕ/Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

αίτηση αναιρέσεως – κρατικές 

ενισχύσεις – ναυπηγεία – από-

φαση που κηρύσσει ορισμένα 

μέτρα ενισχύσεων ασυμβίβασ-

τα με την κοινή αγορά – προ-

στασία των ουσιωδών συμφε-

ρόντων της εθνικής ασφάλειας 

– συνθήκες ανταγωνισμού 

στην εσωτερική αγορά 

Νομικό ζήτημα 

Στο πλαίσιο εφαρμογής του 

άρθρου 346 ΣΛΕΕ οι στρατιω-

τικές δραστηριότητες πρέπει 

οπωσδήποτε να διακρίνονται 

από τις δραστηριότητες οικο-

νομικής φύσης. Το άρθρο 348 

ΣΛΕΕ εφαρμόζεται μόνο για 

ενισχύσεις που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του άρθρου 

346 ΣΛΕΕ  

Συνθήκη ΕΚΑΧ – επενδύσεις 

αποσκοπούσες στην προστα-

σία του περιβάλλοντος – προε-

ξοφλητικό επιτόκιο 

Νομικό ζήτημα 

Ανάκτηση ενισχύσεων και αρ-

χή της ασφάλειας δικαίου: 

επιχειρήσεις που λαμβάνουν 

ενισχύσεις, χωρίς να έχει προ-

ηγηθεί η απαιτούμενη κοινο-

ποίηση αυτών στην Επιτροπή, 

δεν μπορούν να επικαλούνται 

δικαιολογημένη εμπιστοσύνη 

 

ΔΕΕ C‑73/11 P, 24.01. 2013, 

Frucona Košice/Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

αίτηση αναιρέσεως – κρατικές 

ενισχύσεις – διαγραφή κατά 

65 % φορολογικής οφειλής 

στο πλαίσιο συλλογικής διαδι-

κασίας πτωχεύσεως – απόφα-

ση διαπιστώνουσα το ασυμβί-

βαστο της ενισχύσεως προς 

την εσωτερική αγορά και δια-

τάσσουσα την ανάκτησή της – 

κριτήριο του ιδιώτη πιστωτή – 

όρια του δικαστικού ελέγχου – 

το Γενικό Δικαστήριο υποκα-

θιστά με το δικό του σκεπτικό 

το κενό στην αιτιολόγηση της 

επίδικης απόφασης – διάρκει-

α εκκαθάρισης – πρόδηλη 

πλάνη εκτιμήσεως 

Νομικό ζήτημα 

Προκειμένου να διαπιστωθεί, 

κατ’ εφαρμογήν του κριτηρίου 

του ιδιώτη πιστωτή, κατά πό-

σον η διαδικασία εκκαθάρι-

σης θα ήταν επωφελέστερη σε 

σχέση με τη διαδικασία πτω-

χευτικού συμβιβασμού, η Επι-

τροπή όφειλε να εξετάσει τη 

διάρκεια της διαδικασίας εκ-

καθάρισης  

 

ΔΕΕ C-259/09, 24.01.2013, 

Επιτροπή/Βασίλειο της Ισπανί-

ας 

Λέξεις κλειδιά 

παράβαση κράτους μέλους – 

ασύμβατες προς την κοινή 

αγορά κρατικές ενισχύσεις – 

υποχρέωση ανάκτησής τους – 

μη εκτέλεση – ένσταση απα-

ραδέκτου – δεδικασμένο λόγω 

προηγούμενης αποφάσεως 

του Δικαστηρίου 

Νομικό ζήτημα 

Η υποχρέωση ανάκτησης μιας 

παράνομης ενίσχυσης δεν 

θίγεται από το γεγονός της 

πτώχευσης της ωφελούμενης 

επιχείρησης. Η συνέχιση της 

επιδοτούμενης δραστηριότη-

τας, για την οποία δόθηκε η 

παράνομη ενίσχυση, από δια-

δόχους επιχειρήσεις, ενδέχε-

ται να στοιχειοθετεί υποχρέω-

ση επιστροφής της, εάν αυτές 

εξακολουθούν να επωφελού-

νται του πλεονεκτήματος που 

η επίμαχη ενίσχυση παρείχε 

στον αρχικό δικαιούχο 

 

ΔΕΕ C-646/11 P, 24.01. 

2013, 3F/Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

αναίρεση – κρατικές ενισχύ-

σεις – φορολογικές ενισχύσεις 

– ναυτικοί απασχολούμενοι σε 

πλοία εγγεγραμμένα στο διε-

θνές νηολόγιο της Δανίας – 

άρθρο 108 παρ. 2 και 3 ΣΛΕΕ 

– στάδιο προκαταρκτικής εξέ-

τασης – απόφαση της Επιτρο-

πής περί μη εγέρσεως αντιρ-

ρήσεων – προσφυγή ακυρώσε-

ως – συνθήκες κίνησης της 

επίσημης διαδικασίας έ-

ρευνας – ύπαρξη αμφιβολιών 

σχετικά με τη συμβατότητα 

της ενίσχυσης με την κοινή 

αγορά – διάρκεια περιόδου 

εξέτασης 

Νομικό ζήτημα 

Η μεγάλη διάρκεια της διαδι-

κασίας προκαταρκτικής εξέτα-

σης δεν μπορεί από μόνη της 

να θεμελιώσει την ύπαρξη 

σοβαρών δυσχερειών σχετικά 

με την αξιολόγηση της επίμα-

χης ενίσχυσης, αλλά αυτές 

πρέπει να συνάγονται από το 



 

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 ευρωπαϊ-

κής ολοκλήρωσης, προστα-

σίας των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου, διεθνούς οικο-

νομικού δικαίου, δημοσίου 

διεθνούς δικαίου και ιδιω-

τικού διεθνούς δικαίου. Η 

θεματική των προσεχών 

τευχών της ΕΕΕυρΔ θα 

είναι αφιερωμένη στην 

Συνθήκη της Λισαβόνας. 

Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 

revue hellénique de droit européen  

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ 

Το τεύχος 1-3/2012 της νομι-

κής επιθεώρησης ΔηΣΚΕ & αγο-

ρά διατίθεται σε ηλεκτρονική   

μορφή με πλούσιο υλικό σε θέ-

ματα δημοσίων συμβάσεων και 

κρατικών  ενισχύσεων 

 

Για περισσότερες  πληροφορίες 

και συνδρομές επισκεφθείτε 

την ιστοσελίδα του περιοδικού          

http://www.diske.gr/ ή επικοι-

νωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 

2310 476103 ή αποστείλετε 

μήνυμα ηλεκτρονικού  ταχυδρο-

μείου στην     διεύθυνση 

diske@cieel.gr 

Δημόσιες Συμβάσεις Κρατικές Ενισχύσεις & αγορά 
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