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Νέες Κατευθυντήριες
Γραμμές για τις ενισχύσεις επιχειρηματικού
κινδύνου για ΜΜΕ

Νέες Κατευθυντήριες Γραμμές για τις ενισχύσεις επιχειρηματικού
κινδύνου για ΜΜΕ

Νέες Κατευθυντήριες
Γραμμές για τις ενισχύσεις σε αερολιμένες και
αεροπορικές εταιρίες

Κατευθυντήριες Γραμμές –
ΜΜΕ – χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου

Διαβούλευση ως προς
Σχέδιο Ανακοίνωσης για
την έννοια της κρατικής
ενίσχυσης

Οι ισχύουσες Κατευθυντήριες Γραμμές για τις ενισχύσεις επενδύσεων επιχειρηματικών κεφαλαίων σε
ΜΜΕ (ΕΕ 2006 C 194/02)
λήγουν στις 30.6.2014. Στις
15.1.2014 η Επιτροπή εξέδωσε νέες Κατευθυντήριες
Γραμμές σχετικά με τις
κρατικές ενισχύσεις για την
προώθηση των επενδύσεων
χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, οι οποίες
θα ισχύουν από 1.7.2014
έως 31.12.2020 (ΕΕ 2014
C 19/04). Οι νέες Κατευθυντήριες Γραμμές ορίζουν
τις προϋποθέσεις, βάσει
των οποίων τα κράτη μέλη
μπορούν να παρέχουν ενισχύσεις και να διασφαλίζουν την πρόσβαση στη
χρηματοδότηση για τις
ΜΜΕ, τις μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης και τις καινοτόμες
επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης

Διαβούλευση ως προς
Σχέδιο νέων Κατευθυντηρίων Γραμμών για τη
γεωργία
Διαβούλευση ως προς
Σχέδιο Απαλλακτικού
Κανονισμού για τη
γεωργία
Διαβούλευση ως προς
Σχέδιο Ανακοίνωσης για
την προώθηση σημαντικών σχεδίων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
Επίσημη διαδικασία
έρευνας της Επιτροπής
για την Cyprus Airways
Έγκριση παράτασης ελληνικών καθεστώτων για τη
στήριξη των Τραπεζών
Έγκριση παράτασης καθεστώτος ενισχύσεων για
ευρυζωνικά δίκτυα σε
αγροτικές περιοχές
Έγκριση μέτρου επέκτασης του δικτύου τηλεθέρμανσης στην Πτολεμαΐδα
Έγκριση κυπριακών μετρων ενισχύσεων
Εθνικά μέτρα κατά τη
διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης
Επιτόκια αναφοράς,
προεξόφλησης
και ανάκτησης
Πρόσφατη νομολογία
ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ

Με τις νέες Κατευθυντήριες
Γραμμές η Επιτροπή επιδιώκει να καλύψει το σημαντικό χρηματοδοτικό κενό
(funding gap) που υφίσταται για τις ΜΜΕ, λόγω τόσο
της πραγματικής αδυναμίας τους να τεκμηριώσουν
τη πιστοληπτική τους ικανό-

τητα, όσο
και των περιορισμένων δυνατοτήτων
χρηματοδότησης που
προσέφεραν οι προηγούμενες
Κατευθυντ ή ρ ι ε ς
Γραμμές.
Τα βασικότερα χαρακτηριστικά,
καθώς και οι τροποποιήσεις που επιφέρουν οι νέες
Κατευθυντήριες Γραμμές
είναι οι εξής:
Διεύρυνση του πεδίου
εφαρμογής: σε αντίθεση με
τις προηγούμενες Κατευθυντήριες Γραμμές, οι οποίες αφορούσαν καθεστώτα χορήγησης επιχειρηματικών κεφαλαίων αποκλειστικά σε ΜΜΕ, oι νέες Κατευθυντήριες Γραμμές περιλαμβάνουν επιπλέον, «μικρές επιχειρήσεις μεσαίας
κεφαλαιοποίησης» (δηλαδή
επιχειρήσεις με αριθμό υπαλλήλων που δεν υπερβαίνει τους 499 και ο ετήσιος
κύκλος εργασιών τους δεν
υπερβαίνει τα 100 εκατ.
ευρώ ή ο ετήσιος ισολογισμός δεν υπερβαίνει τα 86
εκατ. ευρώ) και «καινοτό-

μες επιχειρήσεις μεσαίας
κεφαλαιοποίησης». Επίσης,
οι νέες Κατευθυντήριες
Γραμμές καθιερώνουν πλέον τη δυνατότητα της χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ακόμη και αν
η αρχική επένδυση πραγματοποιείται πάνω από επτά
έτη μετά την πρώτη εμπορική πώληση της επιχείρησης,
σε αντίθεση με την αρχή
περιορισμού της χρηματοδότησης μόνον κατά το προλειτουργικό στάδιο, το στάδιο εκκίνησης και το στάδιο
επέκτασης που επέβαλαν οι
παλαιές Κατευθυντήριες
Γραμμές.
Διεύρυνση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών μέσων: ενώ οι προηγούμενες
Κατευθυντήριες
Γραμμές
προέβλεπαν τη χρηματοδό-
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τηση με επενδυτικά μέσα
ιδίων κεφαλαίων (σε ποσοστό τουλάχιστον 70 % του
συνολικού ποσού χορήγησης επιχειρηματικών κεφαλαίων) ως την κύρια μορφή
ενίσχυσης, οι νέοι κανόνες
εισάγουν πρόσθετα χρηματοδοτικά μέτρα, όπως δάνεια και εγγυήσεις. Στις νέες
Κατευθυντήριες
Γραμμές
περιλαμβάνονται
επίσης,
χρηματοδοτικά μέσα υπό τη
μορφή φορολογικών κινήτρων υπέρ εταιρικών επενδυτών και μέτρων που υποστηρίζουν
εναλλακτικές
πλατφόρμες διαπραγμάτευσης (π.χ. crowd funding).
Αναθεώρηση του ποσοστού ιδιωτικής συμμετοχής
με κατάργηση της διάκρισης μεταξύ ενισχυόμενων
και μη ενισχυόμενων περιοχών. Συγκεκριμένα, οι νέοι
κανόνες προβλέπουν ότι το
ποσοστό ιδιωτικής συμμετοχής θα μπορεί να κυμαίνεται από 10% έως 60 %, ανάλογα με τον χρόνο ζωής και
το επιχειρηματικό ρίσκο της
δικαιούχου
επιχείρησης,
ενώ στις προηγούμενες Κατευθυντήριες Γραμμές τα
προβλεπόμενα
ποσοστά
ήταν 50% ή τουλάχιστον
30%, στην περίπτωση μετρων υπέρ ΜΜΕ εγκατεστημένων σε ενισχυόμενες περιοχές.
Εισαγωγή
εξαιρέσεων
στην υποχρέωση των κρατών μελών να δημοσιεύουν
τις ενισχύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, πρώτον, όταν η δικαιούχος ΜΜΕ δεν έχει πραγματοποιήσει καμία εμπορική
πώληση σε οποιαδήποτε
αγορά και, δεύτερον, για
επενδύσεις σε δικαιούχο
επιχείρηση κάτω των 200
000 EUR.
Προβλέπεται η συμπληρωματική εφαρμογή του

Σχεδίου για τον νέο Γενικό
Απαλλακτικό
Κανονισμό
κατά κατηγορία (ΓΑΚ) και
των νέων Κατευθυντηρίων
Γραμμών, υπό την έννοια ότι
οι αρχές που καθορίζονται
στις νέες Κατευθυντήριες
Γραμμές για τη χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου θα εφαρμόζονται, μόνον
όταν τα επίμαχα μέτρα δεν
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των αντίστοιχων διατάξεων του νέου ΓΑΚ.
Αύξηση του ανώτατου
ύψους ενισχύσεων που θεωρούνται καταρχήν συμβιβάσιμες με την εσωτερική αγορά. Συνεπώς, οι νέες Κατευθυντήριες Γραμμές καθορίζουν κριτήρια συμβατότητας
για ποσά άνω των 15 εκατ.
ευρώ ανά επιχείρηση, δεδομένου ότι το Σχέδιο για τον
νέο ΓΑΚ προβλέπει ότι ενισχύσεις κάτω από το όριο
αυτό θα εξαιρούνται από
την προηγούμενη εξέταση
από την Επιτροπή, σε σύγκριση με το όριο των 2,5
εκατ. ευρώ ετησίως και ανά
επιχείρηση των προηγούμενων Κατευθυντηρίων Γραμμών.
Αναθεώρηση των κανόνων σώρευσης ενισχύσεων
για χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου με
άλλες ενισχύσεις. Ειδικότερα, οι νέες Κατευθυντήριες
Γραμμές ορίζουν ότι οι ενισχύσεις
χρηματοδότησης
επιχειρηματικού κινδύνου
μπορούν να σωρευτούν με
άλλα μέτρα κρατικών ενισχύσεων έως το συνολικό
ανώτατο όριο χρηματοδότησης που καθορίζεται για τις
συγκεκριμένες περιστάσεις
κάθε περίπτωσης από κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή με απόφαση της
Επιτροπής. Αντίθετα, οι προϊσχύουσες Κατευθυντήριες
Γραμμές υπαγόρευαν, σε

περίπτωση σώρευσης, ότι τα
σχετικά ανώτατα όρια ενίσχυσης ή ανώτατα επιλέξιμα ποσά μειώνονταν κατά
50 %, γενικά, και κατά 20 %
για επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε ενισχυόμενες περιοχές.
Σύμφωνα με τις νέες
Κατευθυντήριες Γραμμές,
κάθε κοινοποιηθέν μέτρο θα
υπόκειται σε λεπτομερή εξέταση βάσει των «κοινών αρχών αξιολόγησης» , οι οποίες
στην πραγματικότητα είναι η
νέα, βελτιωμένη έκδοση του
κριτηρίου
εξισορρόπησης
των προηγούμενων Κατευθυντηρίων Γραμμών. Συναφώς, τα κριτήρια συμβατότητας των μέτρων ενίσχυσης
που θα εξετάζονται είναι τα
εξής: α) συμβολή στην επίτευξη ενός σαφώς καθορισμένου στόχου κοινού ενδιαφέροντος, β) ανάγκη για
κρατική παρέμβαση, γ) καταλληλότητα του μέτρου
ενίσχυσης, δ) δημιουργία
κινήτρων, ε) αναλογικότητα
της ενίσχυσης (ενίσχυση
στον ελάχιστο απαραίτητο
βαθμό), στ) αποφυγή αδικαιολόγητων
αρνητικών
επιπτώσεων στον ανταγωνισμό και τις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών και ζ)
διαφάνεια της ενίσχυσης.
Το κείμενο των νέων Κατευθυντηρίων Γραμμών είναι
διαθέσιμο στην παρακάτω
ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/
competition/state_aid/
modernisation/
index_en.html#risk_finance
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Νέες Κατευθυντήριες Γραμμές της Επιτροπής για τις κρατικές
ενισχύσεις σε αερολιμένες και αεροπορικές εταιρίες
Κατευθυντήριες Γραμμές –
αερολιμένες – αεροπορικές
εταιρίες
Η Επιτροπή δημοσίευσε στις
20.02.2014 τους νέους κανόνες που θα ισχύουν όσον
αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τους αερολιμένες
και τις αεροπορικές εταιρίες. Οι νέες Κατευθυντήριες
Γραμμές υιοθετούν, συγκριτικά με τις Κατευθυντήριες
Γραμμές του 2005, μία άλλη

προσέγγιση για την αξιολόγηση της συμβατότητας, με
στόχο την κατανομή των
δημόσιων πόρων σε αποδοτικούς αερολιμένες και την
προστασία του ανταγωνισμού στον τομέα των αερομεταφορών.

μηνός Μαρτίου 2014. Προς
το παρόν, η Επιτροπή έχει
δημοσιεύει, για πληροφοριακούς μόνο σκοπούς, το
κείμενο των νέων Κατευθυντηρίων Γραμμών στα Αγγλικά στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

Η επίσημη υιοθέτηση και
δημοσίευση των νέων Κατευθυντηρίων Γραμμών στην
Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ
θα λάβει χώρα εντός του

http://ec.europa.eu/
competition/state_aid/
modernisation/
index_en.html

Διαβούλευση ως προς Σχέδιο Ανακοίνωσης της Επιτροπής για την
έννοια της κρατικής ενίσχυσης
Ανακοίνωση – Σχέδιο – διαβούλευση – έννοια κρατικής
ενίσχυσης – επιχείρηση –
κρατικοί πόροι – πλεονέκτημα – επιλεκτικότητα – νόθευση ανταγωνισμού
Στο πλαίσιο της προσπάθειας εκσυγχρονισμού των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, η Επιτροπή στις 17.
01.2014 έθεσε σε δημόσια
διαβούλευση Σχέδιο Ανακοίνωσης που συνέταξε η ίδια
σχετικά με την έννοια της
κρατικής ενίσχυσης. Σε αυτήν επεξηγούνται αναλυτικά,
με βάση τη νομολογία των
ευρωπαϊκών Δικαστηρίων
και την πρακτική της Επιτροπής, όλα τα αντικειμενικά
στοιχεία που απαρτίζουν την
έννοια της κρατικής ενίσχυσης, δηλαδή η ύπαρξη μιας
επιχείρησης, η χρηματοδότηση της ενίσχυσης μέσω
κρατικών πόρων, η δυνατότητα καταλογισμού του μετρου ενίσχυσης στο Δημόσιο, η χορήγηση πλεονεκτήματος, η επιλεκτικότητα του
μέτρου ενίσχυσης και οι
δυνητικές επιπτώσεις του
στον ανταγωνισμό και στις

συναλλαγές εντός της Ένωσης.
Σκοπός της νέας Ανακοίνωσης που θα θεσπισθεί είναι
η παροχή πρακτικής καθοδήγησης στα κράτη μέλη, τα
εθνικά δικαστήρια και άλλα
ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να καταστεί ευκολότερη, διαφανέστερη και
συνεπέστερη η εφαρμογή
της έννοιας αυτής σε όλα τα
κράτη μέλη.
Σημειώνεται ότι, δυνάμει
ρητής πρόβλεψης του Σχεδίου, προβλέπεται η κατάργηση, μετά τη θέσπιση της
Ανακοίνωσης, των εξής Ανακοινώσεων: της Ανακοίνωσης όσον αφορά την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93
της συνθήκης ΕΟΚ και του
άρθρου 5 της Οδηγίας
80/723/ΕΟΚ της Επιτροπής
επί των δημοσίων επιχειρήσεων στον κλάδο της μεταποίησης (ΕΕ 1993 C 307/3),
της Ανακοίνωσης σχετικά με
στοιχεία κρατικής ενίσχυσης
στις πωλήσεις γηπέδωνοικοπέδων και κτιρίων από
τις δημόσιες αρχές (ΕΕ
1997 C 209/3), καθώς και

της Ανακοίνωσης σχετικά με
την εφαρμογή των κανόνων
για τις κρατικές ενισχύσεις
στα μέτρα που σχετίζονται
με την άμεση φορολογία
των επιχειρήσεων (ΕΕ 1998
C 384/3). Επιπλέον, η εν
λόγω Ανακοίνωση θα αντικαταστήσει
οποιοδήποτε
αντίθετο κείμενο σχετικά με
την έννοια της κρατικής ενίσχυσης περιλαμβάνεται σε
οποιοδήποτε ισχύον Πλαίσιο
ή Ανακοίνωση της ΕΕ.
Τα κράτη μέλη και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν
να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους επί του Σχεδίου
μέχρι τις 14.03.2014, ενώ η
Επιτροπή αναμένεται να
υιοθετήσει την Ανακοίνωση
εντός του δευτέρου τετραμήνου του τρέχοντος έτους.
Το κείμενο του Σχεδίου είναι
διαθέσιμο στην ηλεκτρονική
διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/
competition/
consultations/2014_state_aid_notio
n/index_en.html
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Διαβούλευση ως προς Σχέδιο νέων Κατευθυντηρίων Γραμμών της
Επιτροπής για τη γεωργία
Κατευθυντήριες Γραμμές –
Σχέδιο – διαβούλευση –
γεωργία – δασοκομία –
αγροτικές περιοχές
Στις 24.02.2014 η Επιτροπή
έθεσε σε διαβούλευση Σχέδιο των νέων Κατευθυντηρίων Γραμμών που αναμένεται
να
ισχύουν
από
01.07.2014 στις κρατικές
ενισχύσεις στον τομέα της
γεωργίας και της δασοκομίας και στις αγροτικές περιοχές.
Στο Σχέδιο Κατευθυντηρίων
Γραμμών η Επιτροπή καθορίζει τους όρους και τα κριτήρια, βάσει των οποίων οι
ενισχύσεις προς τους τομείς
της γεωργίας και της δασοκομίας και στις αγροτικές
περιοχές θα θεωρείται ότι

συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά.
Οι εν λόγω όροι συμβατότητας βασίζονται στις ακόλουθες επτά κοινές αρχές αξιολόγησης που, σύμφωνα με
την πρωτοβουλία για την
αναθεώρηση των κανόνων
για τις κρατικές ενισχύσεις,
έχουν εισαχθεί σε όλα τα
προσφάτως αναθεωρημένα
κανονιστικά κείμενα για τον
έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων: α) συμβολή στην επίτευξη ενός σαφώς καθορισμένου στόχου κοινού ενδιαφέροντος, β) ανάγκη για
κρατική παρέμβαση, γ) καταλληλότητα του μέτρου
ενίσχυσης, δ) παροχή κινήτρων και αναγκαιότητα της
ενίσχυσης, ε) αναλογικότητα
της ενίσχυσης (ενίσχυση

στον ελάχιστο απαραίτητο
βαθμό), στ) αποφυγή αδικαιολόγητων αρνητικών επιπτώσεων στον ανταγωνισμό και τις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών και ζ)
διαφάνεια της ενίσχυσης.
Η διαβούλευση λήγει στις
24.03.2014. Μέχρι την ημερομηνία αυτή, κράτη μέλη
και άλλοι ενδιαφερόμενοι
φορείς καλούνται να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους
επί του Σχεδίου με βάση τις
οδηγίες που παρέχονται
στην ακόλουθη ηλεκτρονική
διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/
agriculture/stateaid/policy/
feedback-gl/index_en.htm

Διαβούλευση ως προς Σχέδιο Απαλλακτικού Κανονισμού της
Επιτροπής για τη γεωργία
Απαλλακτικός Κανονισμός –
Σχέδιο – διαβούλευση –
γεωργία – δασοκομία –
αγροτικές περιοχές

Σχέδιο
Απαλλακτικού
Κανονισμού
για τη γεωργία

Στις 24.02.2014 η Επιτροπή
δημοσίευσε, προς τον σκοπό
διαβούλευσης, ένα Σχέδιο
Απαλλακτικού Κανονισμού
για τη γεωργία, ο οποίος
αναμένεται να αντικαταστήσει από 01.07.2014 τον
ισχύοντα Κανονισμό 1857/
2006 (ΕΕ 2006 L 358/3).
Με βάση τον ισχύοντα Κανονισμό 1857/2006 επιτρέπεται η απαλλαγή από την κοινοποίηση ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων που χορηγούνται υπέρ των ΜΜΕ, οι
οποίες δραστηριοποιούνται
στον τομέα της παραγωγής
γεωργικών προϊόντων. Με το
νέο Σχέδιο που παρουσίασε
η Επιτροπή διευρύνεται ση-

μαντικά το πεδίο εφαρμογής της απαλλαγής κατά
κατηγορία, ούτως ώστε να
συμπεριλάβει και νέες κατηγορίες ενισχύσεων. Συγκεκριμένα, στο Σχέδιο Απαλλακτικού Κανονισμού της
Επιτροπής προβλέπεται η
απαλλαγή από την κοινοποίηση: α) των ενισχύσεων υπέρ ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή
γεωργική παραγωγή, τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, β) των ενισχύσεων για έρευνα και
ανάπτυξη στον γεωργικό
τομέα, γ) των ενισχύσεων
για την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται από
φυσικές καταστροφές στον
γεωργικό τομέα, δ) των ενισχύσεων για επενδύσεις με
σκοπό τη διατήρηση της

πολιτιστικής και φυσικής
κληρονομιάς που βρίσκεται
στη γεωργική εκμετάλλευση,
ε) των ενισχύσεων υπέρ της
δασοκομίας και στ) των ενισχύσεων υπέρ των ΜΜΕ
σε αγροτικές περιοχές που
συγχρηματοδοτούνται από
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ) ή χορηγούνται ως
πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση των εν λόγω συγχρηματοδοτούμενων μέτρων.
Με βάση το Σχέδιο της Επιτροπής, η απαλλαγή δεν θα
εφαρμόζεται σε ορισμένα
καθεστώτα, των οποίων οι
προγραμματισμένες ή πραγματικές ετήσιες δαπάνες
υπερβαίνουν ένα όριο βάσει
του εθνικού ΑΕΠ καθώς και
μια ορισμένη απόλυτη τιμή.
Επομένως, τα καθεστώτα
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αυτά θα υπόκεινται σε κοινοποίηση προς την Επιτροπή, για να τα αξιολογήσει.
Τέλος, για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας, η Επιτροπή
επιβάλλει σε κάθε κράτος
μέλος τη δημιουργία ενιαίου
δικτυακού τόπου για τις

κρατικές ενισχύσεις που θα
απαλλάσσονται βάσει του
νέου Απαλλακτικού Κανονισμού για τη γεωργία.
Η διαβούλευση επί του Σχεδίου θα διαρκέσει μέχρι τις
24 Μαρτίου 2014. Το κείμενο του Σχεδίου είναι διαθέ-

σιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/
agriculture/stateaid/policy/
feedback-aber/
index_en.htm

Διαβούλευση ως προς Σχέδιο Ανακοίνωσης της Επιτροπής για την
προώθηση σημαντικών σχεδίων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
Ανακοίνωση – Σχέδιο – διαβούλευση – σημαντικά σχέδια κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
Στις 28.01.2014 η Επιτροπή
έθεσε σε διαβούλευση ένα
Σχέδιο Ανακοίνωσης για την
προώθηση σημαντικών σχεδίων κοινού ευρωπαϊκού
ενδιαφέροντος (ΣΣΚΕΕ). Η
Ανακοίνωση αυτή θα αντικαταστήσει τους ήδη ισχύοντες κανόνες σχετικά με
κρατικές ενισχύσεις για την
υποστήριξη ΣΣΚΚΕ, οι οποίοι
επί του παρόντος περιλαμβάνονται στο Πλαίσιο για τις
ενισχύσεις για την Έρευνα,
Ανάπτυξη και Καινοτομία
(ΕΑΚ) και στις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις ενισχύσεις για την προστασία του
περιβάλλοντος.
Βασικά πλεονεκτήματα από
την υιοθέτηση της επικείμενης Ανακοίνωσης συνιστούν
η επέκταση εφαρμογής των
κανόνων για τις ενισχύσεις
ΣΣΚΕΕ και σε άλλους τομείς,
πέραν της έρευνας, ανάπτυξης και τεχνολογίας και της
προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και η μείωση

των γραφειοκρατικών διατυπώσεων κατά την αξιολόγηση της συμβατότητας κρατικών χρηματοδοτήσεων για
ΣΣΚΕΕ.
Ειδικότερα, το παρόν Σχέδιο
περιλαμβάνει το σύνολο των
κριτηρίων που πρέπει να
πληρούνται, για να χαρακτηριστεί ένα σχέδιο ως ΣΣΚΕΕ
καθώς και τα κριτήρια συμβατότητας με τους κανόνες
της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, που θα εξετάζει η
Επιτροπή σε σχέση με κάθε
κρατική παρέμβαση που
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Ανακοίνωσης. Αναλυτικότερα, τα κριτήρια που
θα λαμβάνει υπόψη η Επιτροπή είναι: α) η αναγκαιότητα και αναλογικότητα της
ενίσχυσης, β) η αποτροπή
αδικαιολόγητων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού και η
εφαρμογή του κριτηρίου
εξισορρόπησης και γ) η
ύπαρξη διαφάνειας.
Οι ενισχύσεις που προβλέπονται από το παρόν Σχέδιο
μπορούν να πάρουν τη μορφή επιστρεπτέων προκαταβολών, δανείων, εγγυήσεων

και επιδοτήσεων. Τα κράτη
μέλη θα έχουν το δικαίωμα
να αντισταθμίζουν το χρηματοδοτικό κενό σε ποσοστό
μέχρι 100%, βάσει καταλόγου επιλέξιμων δαπανών
που προσαρτάται στην Ανακοίνωση. Επιπλέον, καθίσταται δυνατόν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη να κοινοποιούν από κοινού στην Επιτροπή τα οικεία μέτρα
ενίσχυσης.
Τα ενδιαφερόμενα μέρη
καλούνται να υποβάλουν τις
παρατηρήσεις τους επί του
σχεδίου της Ανακοίνωσης
για τις ενισχύσεις για την
προώθηση σημαντικών σχεδίων κοινού ευρωπαϊκού
ενδιαφέροντος μέχρι τις
28.02.2014.
Το κείμενο του Σχεδίου είναι
διαθέσιμο στην ηλεκτρονική
διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/
competition/
consultations/2014_state_aid_cei/
index_en.html

Επίσημη διαδικασία έρευνας της Επιτροπής για την Cyprus
Airways – SA.37220
απόφαση Επιτροπής – επίσημη διαδικασία έρευνας –
Cyprus Airways – ενίσχυση
αναδιάρθρωσης

Στις 04.02.2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόφασή
της, ξεκίνησε επίσημη διαδικασία έρευνας, προκειμένου να εξακριβώσει κατά

πόσον η σχεδιαζόμενη ενίσχυση αναδιάρθρωσης υπέρ του εθνικού αερομεταφορέα της Κύπρου Cyprus
Airways, ύψους περίπου
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102 εκατ. ευρώ, είναι σύμφωνη με τους κανόνες της
ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.
Το σχέδιο αναδιάρθρωσης
καλύπτει την περίοδο 20122017 και περιλαμβάνει εισφορά κεφαλαίου ποσού
31,3 εκατ. ευρώ που χορηγήθηκε το 2012, μετατροπή
χρεών της εταιρείας σε ίδια
κεφάλαια ποσού 63 εκατ.
ευρώ, καθώς και ποσό 8,6
εκατ. ευρώ για την κάλυψη
του ελλείμματος του Ταμείου Προνοίας της εταιρείας,
ενός συστήματος παροχών
για το προσωπικό που εργάζεται στην Κύπρο (εκτός των
πιλότων), το οποίο χρηματοδοτείται από συνεισφορές
των εργαζομένων και της
Cyprus Airways.
Η Επιτροπή έχει αμφιβολίες
για το κατά πόσον το σχέδιο
αναδιάρθρωσης είναι κατάλληλο για να εξασφαλιστεί
η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της Cyprus Airways και

για να μπορέσει η αεροπορική εταιρεία να αντεπεξέλθει
στις πιθανές προκλήσεις της
αγοράς των αεροπορικών
μεταφορών τα επόμενα χρόνια. Είναι, επίσης, αμφίβολο,
κατά την Επιτροπή, εάν η
προτεινόμενη μείωση μεταφορικής ικανότητας μέσω
ακύρωσης
δρομολογίων
αρκεί για την αντιστάθμιση
των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού λόγω της κρατικής
χρηματοδότησης. Επίσης, η
Επιτροπή διατυπώνει την
ανησυχία της ότι η ίδια συμμετοχή της εταιρείας στο
κόστος
αναδιάρθρωσης
μπορεί να είναι ανεπαρκής.
Επιπλέον, η Επιτροπή επισημαίνει ότι έχει ήδη εγκρίνει
κατά το παρελθόν (το 2007)
ενίσχυση αναδιάρθρωσης
υπέρ της Cyprus Airways
και, επομένως, η χορήγηση
νέας ενίσχυσης έρχεται σε
αντίθεση με την αρχή της
εφάπαξ χορήγησης αυτής
της μορφής ενίσχυσης σε
διάστημα 10 ετών. Βέβαια,

υπάρχει η δυνατότητα εξαίρεσης από την αρχή της
«εφάπαξ ενίσχυσης» σε εξαιρετικές και απρόβλεπτες
περιστάσεις, όμως, στο στάδιο αυτό, οι κυπριακές αρχές δεν έχουν παράσχει επαρκείς εξηγήσεις.
Η κίνηση επίσημης διαδικασίας έρευνας δίνει την ευκαιρία στα ενδιαφερόμενα
τρίτα μέρη να υποβάλουν
παρατηρήσεις σχετικά με τα
υπό εξέταση μέτρα, χωρίς
όμως να προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας.
Η μη εμπιστευτική έκδοση
της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό SA.
37220 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο
της ΓΔ
Ανταγωνισμού μόλις διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου.
http://ec.europa.eu/
competition/elojade/isef/
index.cfm?
fuseaction=dsp_result

Έγκριση παράτασης ελληνικών καθεστώτων για τη στήριξη των
πιστωτικών ιδρυμάτων – SA.37958
απόφαση Επιτροπής – καθεστώς ενισχύσεων – παράταση – χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα – εγγυήσεις – δάνεια – κρατικά ομόλογα
Στις 14.01.2014, η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση περί
μη προβολής αντιρρήσεων
για την εκ νέου παράταση,
μέχρι τις 30.06.2014, δύο
καθεστώτων στήριξης των
ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η παράταση που χορηγήθηκε αφορά,
αφενός, ένα καθεστώς εγγυήσεων για τη σύναψη βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων δανείων και, αφετέρου, ένα καθεστώς σχετικά
με τίτλους του δημοσίου,
βάσει του οποίου παρέχονται έναντι προμήθειας κρατικά ομόλογα σε επιλέξιμα

πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να ενισχυθεί η πρόσβασή τους σε ρευστότητα,
ιδίως έναντι της ΕΚΤ.
Τα παραπάνω καθεστώτα
είχαν εγκριθεί αρχικά τον
Νοέμβριο του 2008 και
έκτοτε έχουν παραταθεί
αρκετές φορές, με τελευταία παράταση αυτήν της
25.07.2013. Η Επιτροπή
έκρινε ότι η νέα παράταση
των καθεστώτων είναι συμβατή με την Ανακοίνωση για
τη στήριξη των τραπεζών
εντός του πλαισίου της χρηματοπιστωτικής κρίσης (ΕΕ
2011 C 356/02) και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι
αυτά αποτελούν κατάλληλα,
αναλογικά και αναγκαία
μέσα για την άρση σοβαρής
διαταραχής της οικονομίας

κράτους μέλους (άρθρο
107 παρ. 3 στχ. β΄ ΣΛΕΕ).
Μετά τη νέα αυτή παράταση, τα καθεστώτα έχουν
πλέον διάρκεια μέχρι τις
30.06.2014.
Η μη εμπιστευτική εκδοχή
της απόφασης της Επιτροπής θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.37958
στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων του διαδικτυακού
τόπου της ΓΔ Ανταγωνισμού,
αφού προηγουμένως διευθετηθούν τυχόν ζητήματα
απορρήτου.
http://ec.europa.eu/
competition/elojade/isef/
case_details.cfm?
proc_code=3_SA_37958
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Έγκριση παράτασης καθεστώτος ενισχύσεων για ευρυζωνικά δίκτυα
σε αγροτικές περιοχές – SA.37860
απόφαση Επιτροπής – καθεστώς ενισχύσεων – παράταση – ευρυζωνικά δίκτυα –
αγροτικές περιοχές
Στις 16.01.2014, η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση περί
μη προβολής αντιρρήσεων
για την παράταση καθεστώτος ενίσχυσης, που αφορά
την ανάπτυξη ενσύρματων
και ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων σε αγροτικές
περιοχές της ελληνικής επικράτειας.
Το εν λόγω καθεστώς είχε
εγκριθεί, αρχικά, την 10.11.
2011 με βάση τις Κατευθυντήριες Γραμμές του 2009
για τα ευρυζωνικά δίκτυα
(ΕΕ 2009 C 235/7), προς το
σκοπό της δημιουργίας ευ-

ρυζωνικών υποδομών σε
αγροτικές περιοχές, που θα
επέτρεπαν τόσο την παροχή
υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας
στους κατοίκους τους όσο
και την ισότιμη πρόσβαση
όλων των παρόχων στο ευρυζωνικό δίκτυο. Η Επιτροπή αποφάσισε ότι η παράταση του καθεστώτος πληροί
τα κριτήρια συμβατότητας,
που περιλαμβάνονται στις
νέες Κατευθυντήριες Γραμμές του 2013 για την ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων (ΕΕ 2013 C 25/01).
Επιπλέον, έκρινε ότι δεν αλλοιώνει τους όρους των συναλλαγών κατά τρόπο που
αντίκειται στο κοινό συμφέρον και, επομένως, είναι
συμβατή βάσει του άρθρου

107 παρ. 3 στχ. γ΄ ΣΛΕΕ.
Η διάρκεια του καθεστώτος
παρατείνεται για το διάστημα από 31.01.2014 έως
31.12.2015.
Η μη εμπιστευτική εκδοχή
της απόφασης της Επιτροπής θα δημοσιευθεί με
αριθμό υπόθεσης SA.37860
στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων του διαδικτυακού
τόπου της ΓΔ Ανταγωνισμού,
αφού διευθετηθούν προηγουμένως τυχόν ζητήματα
απορρήτου.
http://ec.europa.eu/
competition/elojade/isef/
case_details.cfm?
proc_code=3_SA_37860

Έγκριση μέτρου επέκτασης του δικτύου τηλεθέρμανσης στην
Πτολεμαΐδα – SA. 37207
απόφαση Επιτροπής – τηλεθέρμανση – Πτολεμαΐδα –
επέκταση
Η Επιτροπή αποφάσισε να
μην εγείρει αντιρρήσεις σχετικά με ελληνικό μέτρο, το
οποίο προβλέπει την παρο-

χή κρατικής χρηματοδότησης για το έργο «Επέκταση
του δικτύου Τηλεθέρμανσης
Πτολεμαΐδας (ΙΙ)», επειδή το
κρίνει σύμφωνο με το
άρθρο 107 παρ. 3 γ’ ΣΛΕΕ
και, άρα, αποτελεί ενίσχυση

συμβιβάσιμη με την κοινή
αγορά.
http://ec.europa.eu/
competition/elojade/isef/
index.cfm?
fuseaction=dsp_result

Έγκριση κυπριακών μέτρων για την αναδιάρθρωση των
συνεταιριστικών τραπεζών – SA.35334
απόφαση Επιτροπής – Κύπρος – συνεταιριστικές Τράπεζες – Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα – ανακεφαλαιοποίηση – αναδιάρθρωση
Με απόφαση που εξέδωσε
στις 24.02.2014, η Επιτροπή έκρινε ότι τα κυπριακά
μέτρα ανακεφαλαιοποίησης
και αναδιάρθρωσης υπέρ
των συνεταιριστικών πιστω-

τικών ιδρυμάτων και του
κεντρικού φορέα τους, της
Συνεργατικής
Κεντρικής
Τράπεζας (που συναποτελούν τον «συνεταιριστικό τραπεζικό τομέα» της Κύπρου)
είναι σύμφωνα με το άρθρο
107 παρ. 3 β’ ΣΛΕΕ.
Με βάση τα εγκριθέντα μετρα, τα συνεταιριστικά πιστωτικά ιδρύματα θα συγ-

χωνευθούν και ο αριθμός
τους θα μειωθεί σε 18. Αυτά
τα πιστωτικά ιδρύματα θα
ανήκουν στον συνεταιριστικό κεντρικό φορέα, ο οποίος και θα τα ελέγχει. Ο
συνεταιριστικός κεντρικός
φορέας, με τη σειρά του, θα
ανήκει κατά ποσοστό 99%
στο κράτος. Επιπλέον, θα
αναπτυχθούν
κατάλληλες
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πολιτικές για τη διαχείριση
κινδύνων, την αναδοχή δανείων και τη διαχείριση απαιτήσεων. Βασικό στοιχείο
του μέτρου αποτελεί η αποτελεσματική διαχείριση του
μεγάλου αριθμού μη εξυπηρετούμενων δανείων, μέσω
μιας νέας εξειδικευμένης
μονάδας.
Η στρατηγική αναδιάρθρωσης του συνεταιριστικού

τραπεζικού τομέα έχει καταρτιστεί σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
(ΔΝΤ) και αποτελεί μέρος
του προγράμματος βοήθειας για την Κύπρο.
Η μη εμπιστευτική έκδοση
της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.35334 στο Μητρώο

Κρατικών Ενισχύσεων στον
ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, μόλις διευθετηθούν
τυχόν ζητήματα απορρήτου.
http://ec.europa.eu/
competition/elojade/isef/
case_details.cfm?
proc_code=3_SA_35334

Έγκριση κυπριακού καθεστώτος ενισχύσεων για νόσο των πτηνών –
SA. 37388
απόφαση Επιτροπής – Κύπρος – καθεστώς ενισχύσεων – πτηνά – επιδημία ψευδοπανώλους
Η Επιτροπή αποφάσισε να
μην προβάλει αντιρρήσεις
σχετικά με κυπριακό κάθεστώς ενισχύσεων, το οποίο
στοχεύει στον έλεγχο και την
αντιμετώπιση της επιδημίας
ψευδοπανώλους των πτηνών, κρίνοντάς το σύμφωνο

με το άρθρο 107 παρ. 3 γ’
ΣΛΕΕ και τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές
ενισχύσεις στον τομέα της
γεωργίας και δασοκομίας
2007–2013.
Ειδικότερα, βάσει του εγκριθέντος καθεστώτος θα χορηγηθούν ενισχύσεις, προκειμένου να αποζημιωθούν
οι γεωργοί για τις δαπάνες
στις οποίες υποβλήθηκαν

και που αφορούν υγειονομικούς ελέγχους, εξετάσεις
και άλλα μέτρα ανίχνευσης,
αγορά και χορήγηση εμβολίων και φαρμάκων, καθώς
και σφαγή και καταστροφή
των ζώων που νόσησαν.
http://ec.europa.eu/
competition/elojade/isef/
index.cfm?
fuseaction=dsp_result

Κατάλογος της Επιτροπής με τα εθνικά μέτρα κατά τη διάρκεια της
χρηματοπιστωτικής κρίσης
Επιτροπή – κατάλογος –
κράτη μέλη – χρηματοπιστωτική κρίση – απόφαση –
επίσημη διαδικασία έρευνας
Στις 24.02.2014 δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της
Επιτροπής κατάλογος με τα
μέτρα που έχουν λάβει τα

κράτη μέλη κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής
και οικονομικής κρίσης. Ο
κατάλογος περιέχει όλα τα
μέτρα τα οποία έχουν εξεταστεί από την Επιτροπή και
επί των οποίων αυτή έχει
ήδη εκδώσει αποφάσεις,
καθώς και μέτρα κατά των

οποίων αυτή τη στιγμή διεξάγεται επίσημη διαδικασία
έρευνας. Ο κατάλογος είναι
ενημερωμένος έως την 24.
02.2014.
http://europa.eu/rapid/
press-release_MEMO-14126_en.htm

Επιτόκια αναφοράς, προεξόφλησης και ανάκτησης – Ιανουάριος και
Φεβρουάριος 2014
επιτόκια – αναφορά – προεξόφληση – ανάκτηση – Ιανουάριος 2014
Στις 07.01.2014 η Επιτροπή
δημοσίευσε στην Επίσημη
Εφημερίδα (ΕΕ 2014 C 2/7)
τα επιτόκια ανάκτησης και

τα επιτόκια αναφοράς/
προεξόφλησης
κρατικών
ενισχύσεων για τα 28 κράτη
μέλη, που ίσχυαν για τον
Ιανουάριο και Φεβρουάριο
2014. Ειδικά για την Ελλάδα, το επιτόκιο ανήλθε σε
ποσοστό 0,53 %.

http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2014:002:0007:0
007:EL:PDF
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Επιτόκια αναφοράς, προεξόφλησης και ανάκτησης – Μάρτιος 2014
επιτόκια – αναφορά – προεξόφληση – ανάκτηση –
Μάρτιος 2014
Στις 25.02.2014 η Επιτροπή
δημοσίευσε στην Επίσημη
Εφημερίδα (ΕΕ 2014 C 53/
26) τα τρέχοντα επιτόκια

ανάκτησης και τα επιτόκια
αναφοράς/προεξόφλησης
κρατικών ενισχύσεων για τα
28 κράτη μέλη, που ισχύουν
από την 1η Μαρτίου 2014.
Ειδικά για την Ελλάδα, το
τρέχον επιτόκιο ανέρχεται
σε ποσοστό 0,53 %.

http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2014:053:0026:0
026:EN:PDF

Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις
ΔΕΕ C‑69/13, 13.02.2014,
Mediaset SpA

ΔΕΕ C‑110/13, 27.02.
2014, HaTeFo GmbH

Λέξεις κλειδιά

Λέξεις κλειδιά

προδικαστική παραπομπή —
κρατικές ενισχύσεις — επιδότηση για την αγορά ή τη
μίσθωση ψηφιακών αποκωδικοποιητών — απόφαση της
Επιτροπής με την οποία καθεστώς ενισχύσεων κηρύσσεται παράνομο και ασύμβατο προς την εσωτερική
αγορά — ανάκτηση — προσδιορισμός του προς ανάκτηση ποσού — αποστολή του
εθνικού δικαστηρίου — συνεκτίμηση από το εθνικό
δικαστήριο των θέσεων που
έλαβε η Επιτροπή στο πλαίσιο της εκτελέσεως της αποφάσεώς της — αρχή της καλόπιστης συνεργασίας

προδικαστική παραπομπή —
δίκαιο εταιριών — Σύσταση
2003/361/EΚ — ορισμός
των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων — τύποι επιχειρήσεων που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του
αριθμού απασχολούμενων
και των χρηματοοικονομικών ποσών — συνδεδεμένες
επιχειρήσεις — έννοια της
ομάδας φυσικών προσώπων
που ενεργούν από κοινού

Νομικό ζήτημα
Κατά την εκτέλεση απόφασης ανάκτησης και κατά τον
προσδιορισμό των κατ’ ιδίαν
δικαιούχων και των ποσών
που πρέπει να ανακτηθούν,
το εθνικό δικαστήριο δεν
δεσμεύεται από τις θέσεις
που εκφράζει κατόπιν η Επιτροπή, αλλά οφείλει, βάσει της αρχής της καλόπιστης συνεργασίας, να τις
λάβει υπόψη του. Το εθνικό
δικαστήριο δύναται να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι
το ποσό της επιστρεπτέας
ενίσχυσης είναι μηδενικό.

Νομικό ζήτημα
Δύο επιχειρήσεις θεωρούνται συνδεδεμένες μέσω φυσικού προσώπου ή ομάδας
φυσικών προσώπων που
ενεργούν από κοινού, όταν,
βάσει των νομικών και των
οικονομικών σχέσεων που
τις συνδέουν, διαπιστώνεται
ότι αποτελούν ενιαία οικονομική μονάδα, χωρίς να διατηρούν και τυπικά κάποια
από τις σχέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 3
σημεία α’-δ’ της Σύστασης
2003/361/EΚ

ΔΕΕ C-132/12 P, 27.02.
2014, Stichting Woonpunt

κ.λπ./Επιτροπή
και
C133/12 P, 27.02.2014,
Stichting Woonlinie κ.λπ./
Επιτροπή
Λέξεις κλειδιά
αίτηση αναιρέσεως — κρατικές ενισχύσεις — καθεστώτα
ενισχύσεων που έχουν θεσπιστεί υπέρ εταιριών κοινωνικής στέγης — απόφαση με
την οποία το καθεστώς χαρακτηρίζεται συμβατό —
δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι εθνικές αρχές, προκειμένου να συμμορφωθούν
προς το δίκαιο της Ένωσης
— άρθρο 263, τέταρτο εδάφιο, ΣΛΕΕ — προσφυγή ακυρώσεως — προϋποθέσεις
παραδεκτού — έννομο συμφέρον — ενεργητική νομιμοποίηση — αποδέκτες τους
οποίους αφορά ατομικά και
άμεσα η απόφαση —
“κλειστός κύκλος”
Νομικό ζήτημα
Μη αποδέκτης απόφασης
της Επιτροπής, με την οποία
χαρακτηρίζεται ως συμβιβάσιμη κοινοποιηθείσα ενίσχυση, έχει ατομικό συμφέρον
για την άσκηση προσφυγής
ακυρώσεως, εφόσον απόδεικνύεται ότι, επειδή ανήκει σε κλειστό κύκλο επιχειρήσεων, είναι θιγόμενος και
ότι επηρεάζονται δυσμενώς
κεκτημένα δικαιώματά του
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Η Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)
λειτουργεί αττό την 01.01.2002 στη Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου
Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ). Αποτελεί γνωμοδοτική δομή,
που παρέχει στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στο Υπουργείο Οικονομικών αλλά και σε όλους τους δημόσιους φο-

ρείς νομική υποστήριξη, προκειμένου οι κρατικές ενισχύσεις που αυτοί χορηγούν να είναι
νόμιμες και σύμφωνες με το ενωσιακό δίκαιο. Ως εξειδικευμένη συμβουλευτική δομή
συμβάλλει στην τήρηση εκ μέρους της Ελλάδας των υποχρεώσεων που απορρέουν από
το ενωσιακό σύστημα ελέγχου, με απώτερο
στόχο να αποτρέπεται ο κίνδυνος επιστροφής των παράνομων ενισχύσεων.

Δημόσιες Συμβάσεις Κρατικές Ενισχύσεις & αγορά
Η νομική επιθεώρηση
ΔηΣΚΕ & αγορά για το
έτος 2014 διατίθεται σε
ηλεκτρονική μορφή με
πλούσιο υλικό σε θέματα δημοσίων συμβάσεων και κρατικών ενισχύσεων
Για περισσότερες πληροφορίες και συνδρομές επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα του περιοδικού
http://www.diske.gr/
ή επικοινωνήστε μαζί
μας στο τηλέφωνο
2310 476103 ή απoστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
στην διεύθυνση
diske@cieel.gr

Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)
Ικάρων 1 (ΤΘ 14) 551 02 Καλαμαριά
Τηλ.: 2310 486947, Fax: 2310 476105
e-mail: moke@cieel.gr
http://moke.cieel.gr

