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μες επιχειρήσεις μεσαίας 

κεφαλαιοποίησης». Επίσης, 

οι νέες Κατευθυντήριες 

Γραμμές καθιερώνουν πλέ-

ον τη δυνατότητα της χρη-

ματοδότησης επιχειρηματι-

κού κινδύνου, ακόμη και αν 

η αρχική επένδυση πραγμα-

τοποιείται πάνω από επτά 

έτη μετά την πρώτη εμπορι-

κή πώληση της επιχείρησης, 

σε αντίθεση με την αρχή 

περιορισμού της χρηματο-

δότησης μόνον κατά το προ-

λειτουργικό στάδιο, το στά-

διο εκκίνησης και το στάδιο 

επέκτασης που επέβαλαν οι 

παλαιές Κατευθυντήριες 

Γραμμές. 

 Διεύρυνση των διαθέσι-

μων χρηματοδοτικών μέ-

σων: ενώ οι προηγούμενες 

Κατευθυντήριες Γραμμές 

προέβλεπαν τη χρηματοδό-

Κατευθυντήριες Γραμμές – 

ΜΜΕ – χρηματοδότηση επι-

χειρηματικού κινδύνου   

Οι ισχύουσες Κατευθυντή-

ριες Γραμμές για τις ενισχύ-

σεις επενδύσεων επιχειρη-

ματικών κεφαλαίων σε  

ΜΜΕ (ΕΕ 2006 C 194/02) 

λήγουν στις 30.6.2014. Στις 

15.1.2014 η Επιτροπή εξέ-

δωσε νέες Κατευθυντήριες 

Γραμμές σχετικά με τις 

κρατικές ενισχύσεις για την 

προώθηση των επενδύσεων 

χρηματοδότησης επιχειρη-

ματικού κινδύνου, οι οποίες 

θα ισχύουν από 1.7.2014 

έως 31.12.2020 (ΕΕ 2014 

C 19/04). Οι νέες Κατευ-

θυντήριες Γραμμές ορίζουν 

τις προϋποθέσεις, βάσει 

των οποίων τα κράτη μέλη 

μπορούν να παρέχουν ενι-

σχύσεις και να διασφαλί-

ζουν την πρόσβαση στη 

χρηματοδότηση για τις  

ΜΜΕ, τις μικρές επιχειρή-

σεις μεσαίας κεφαλαιοποί-

ησης και τις καινοτόμες 

επιχειρήσεις μεσαίας κεφα-

λαιοποίησης 

Με τις νέες Κατευθυντήριες 

Γραμμές η Επιτροπή επιδι-

ώκει να καλύψει το σημα-

ντικό χρηματοδοτικό κενό 

(funding gap) που υφίστα-

ται για τις ΜΜΕ, λόγω τόσο 

της πραγματικής αδυναμί-

ας τους να τεκμηριώσουν 

τη πιστοληπτική τους ικανό-

τητα, όσο 

και των πε-

ρ ι ορ ι σ μ έ -

νων δυνα-

τ ο τ ή τ ω ν 

χρηματοδό-

τησης που 

π ρο σ έφ ε -

ραν οι προ-

ηγούμενες 

Κατευθυν-

τ ή ρ ι ε ς 

Γραμμές.  

Τα βασικό-

τερα χαρα-

κτηριστικά, 

καθώς και οι τροποποιή-

σεις που επιφέρουν οι νέες 

Κατευθυντήριες Γραμμές 

είναι οι εξής: 

 Διεύρυνση του πεδίου 

εφαρμογής: σε αντίθεση με 

τις προηγούμενες Κατευ-

θυντήριες Γραμμές, οι ο-

ποίες αφορούσαν καθεστώ-

τα χορήγησης επιχειρηματι-

κών κεφαλαίων αποκλειστι-

κά σε ΜΜΕ, oι νέες Κατευ-

θυντήριες Γραμμές περι-

λαμβάνουν επιπλέον, «μι-

κρές επιχειρήσεις μεσαίας 

κεφαλαιοποίησης» (δηλαδή 

επιχειρήσεις με αριθμό υ-

παλλήλων που δεν υπερβαί-

νει τους 499 και ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών τους δεν 

υπερβαίνει τα 100 εκατ. 

ευρώ ή ο ετήσιος ισολογι-

σμός δεν υπερβαίνει τα 86 

εκατ. ευρώ) και «καινοτό-
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περίπτωση σώρευσης, ότι τα 

σχετικά ανώτατα όρια ενί-

σχυσης ή ανώτατα επιλέξι-

μα ποσά μειώνονταν κατά 

50 %, γενικά, και κατά 20 % 

για επιχειρήσεις εγκατεστη-

μένες σε ενισχυόμενες περι-

οχές. 

 Σύμφωνα με τις νέες 

Κατευθυντήριες Γραμμές, 

κάθε κοινοποιηθέν μέτρο θα 

υπόκειται σε λεπτομερή εξέ-

ταση βάσει των «κοινών αρ-

χών αξιολόγησης» , οι οποίες 

στην πραγματικότητα είναι η 

νέα, βελτιωμένη έκδοση του 

κριτηρίου εξισορρόπησης 

των προηγούμενων Κατευ-

θυντηρίων Γραμμών. Συνα-

φώς, τα κριτήρια συμβατό-

τητας των μέτρων ενίσχυσης 

που θα εξετάζονται είναι τα 

εξής: α) συμβολή στην επί-

τευξη ενός σαφώς καθορι-

σμένου στόχου κοινού ενδια-

φέροντος, β) ανάγκη για 

κρατική παρέμβαση, γ) κα-

ταλληλότητα του μέτρου 

ενίσχυσης, δ) δημιουργία 

κινήτρων, ε) αναλογικότητα 

της ενίσχυσης (ενίσχυση 

στον ελάχιστο απαραίτητο 

βαθμό), στ) αποφυγή αδι-

καιολόγητων αρνητικών  

επιπτώσεων στον ανταγωνι-

σμό και τις συναλλαγές με-

ταξύ κρατών μελών και ζ) 

διαφάνεια της ενίσχυσης. 

Το κείμενο των νέων Κατευ-

θυντηρίων Γραμμών είναι 

διαθέσιμο στην παρακάτω 

ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/

competition/state_aid/

modernisation/

index_en.html#risk_finance  

τηση με επενδυτικά μέσα 

ιδίων κεφαλαίων (σε ποσο-

στό τουλάχιστον 70 % του 

συνολικού ποσού χορήγη-

σης επιχειρηματικών κεφα-

λαίων) ως την κύρια μορφή 

ενίσχυσης, οι νέοι κανόνες 

εισάγουν πρόσθετα χρημα-

τοδοτικά μέτρα, όπως δάνει-

α και εγγυήσεις. Στις νέες 

Κατευθυντήριες Γραμμές 

περιλαμβάνονται επίσης, 

χρηματοδοτικά μέσα υπό τη 

μορφή φορολογικών κινή-

τρων υπέρ εταιρικών επεν-

δυτών και μέτρων που υπο-

στηρίζουν εναλλακτικές 

πλατφόρμες διαπραγμάτευ-

σης (π.χ. crowd funding). 

 Αναθεώρηση του ποσο-

στού ιδιωτικής συμμετοχής 

με κατάργηση της διάκρι-

σης μεταξύ ενισχυόμενων 

και μη ενισχυόμενων περιο-

χών. Συγκεκριμένα, οι νέοι 

κανόνες προβλέπουν ότι το 

ποσοστό ιδιωτικής συμμετο-

χής θα μπορεί να κυμαίνε-

ται από 10% έως 60 %, ανά-

λογα με τον χρόνο ζωής και 

το επιχειρηματικό ρίσκο της 

δικαιούχου επιχείρησης, 

ενώ στις προηγούμενες Κα-

τευθυντήριες Γραμμές τα 

προβλεπόμενα ποσοστά 

ήταν 50% ή τουλάχιστον 

30%, στην περίπτωση με-

τρων υπέρ ΜΜΕ εγκατεστη-

μένων σε ενισχυόμενες περι-

οχές. 

 Εισαγωγή εξαιρέσεων 

στην υποχρέωση των κρα-

τών μελών να δημοσιεύουν 

τις ενισχύσεις χρηματοδότη-

σης επιχειρηματικού κινδύ-

νου, πρώτον, όταν η δικαιού-

χος ΜΜΕ δεν έχει πραγμα-

τοποιήσει καμία εμπορική 

πώληση σε οποιαδήποτε 

αγορά και, δεύτερον, για 

επενδύσεις σε δικαιούχο 

επιχείρηση κάτω των 200 

000 EUR. 

 Προβλέπεται η συμπλη-

ρωματική 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 χρηματοδό-

τηση επιχειρηματικού κινδύ-

νου θα εφαρμόζονται, μόνον 

όταν τα επίμαχα μέτρα δεν 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ-

μογής των αντίστοιχων δια-

τάξεων του νέου ΓΑΚ. 

 Αύξηση του ανώτατου 

ύψους ενισχύσεων που θεω-

ρούνται καταρχήν συμβιβά-

σιμες με την εσωτερική αγο-

ρά. Συνεπώς, οι νέες Κατευ-

θυντήριες Γραμμές καθορί-

ζουν κριτήρια συμβατότητας 

για ποσά άνω των 15 εκατ. 

ευρώ ανά επιχείρηση, δεδο-

μένου ότι το Σχέδιο για τον 

νέο ΓΑΚ προβλέπει ότι ενι-

σχύσεις κάτω από το όριο 

αυτό θα εξαιρούνται από 

την προηγούμενη εξέταση 

από την Επιτροπή, σε σύ-

γκριση με το όριο των 2,5 

εκατ. ευρώ ετησίως και ανά 

επιχείρηση των προηγούμε-

νων Κατευθυντηρίων Γραμ-

μών. 

 Αναθεώρηση των κανό-

νων σώρευσης ενισχύσεων 

για χρηματοδότηση επιχει-

ρηματικού κινδύνου με 

άλλες ενισχύσεις. Ειδικότε-

ρα, οι νέες Κατευθυντήριες 

Γραμμές ορίζουν ότι οι ενι-

σχύσεις χρηματοδότησης 

επιχειρηματικού κινδύνου 

μπορούν να σωρευτούν με 

άλλα μέτρα κρατικών ενι-

σχύσεων έως το συνολικό 

ανώτατο όριο χρηματοδότη-

σης που καθορίζεται για τις 

συγκεκριμένες περιστάσεις 

κάθε περίπτωσης από κανο-

νισμό απαλλαγής κατά κατη-

γορία ή με απόφαση της 

Επιτροπής. Αντίθετα, οι προ-

ϊσχύουσες Κατευθυντήριες 

Γραμμές υπαγόρευαν, σε 
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Νέες Κατευθυντήριες Γραμμές της Επιτροπής για τις κρατικές 

ενισχύσεις σε αερολιμένες και αεροπορικές εταιρίες 

μηνός Μαρτίου 2014. Προς 

το παρόν, η Επιτροπή έχει 

δημοσιεύει, για πληροφορι-

ακούς μόνο σκοπούς, το 

κείμενο των νέων Κατευθυ-

ντηρίων Γραμμών στα Αγγλι-

κά στην ακόλουθη ηλεκτρο-

νική διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/

competition/state_aid/

modernisation/

index_en.html 

Κατευθυντήριες Γραμμές – 

αερολιμένες – αεροπορικές 

εταιρίες 

Η Επιτροπή δημοσίευσε στις 

20.02.2014 τους νέους κα-

νόνες που θα ισχύουν όσον 

αφορά τις κρατικές ενισχύ-

σεις για τους αερολιμένες 

και τις αεροπορικές εταιρί-

ες. Οι νέες Κατευθυντήριες 

Γραμμές υιοθετούν, συγκρι-

τικά με τις Κατευθυντήριες 

Γραμμές του 2005, μία άλλη 

προσέγγιση για την αξιολό-

γηση της συμβατότητας, με 

στόχο την κατανομή των 

δημόσιων πόρων σε αποδο-

τικούς αερολιμένες και την 

προστασία του ανταγωνι-

σμού στον τομέα των αερο-

μεταφορών.  

Η επίσημη υιοθέτηση και 

δημοσίευση των νέων Κα-

τευθυντηρίων Γραμμών στην 

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ 

θα λάβει χώρα εντός του 

Διαβούλευση ως προς Σχέδιο Ανακοίνωσης της Επιτροπής για την 

έννοια της κρατικής ενίσχυσης 

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 αντι-

καταστήσει οποιοδήποτε 

αντίθετο κείμενο σχετικά με 

την έννοια της κρατικής ε-

νίσχυσης περιλαμβάνεται σε 

οποιοδήποτε ισχύον Πλαίσιο 

ή Ανακοίνωση της ΕΕ.  

Τα κράτη μέλη και άλλα εν-

διαφερόμενα μέρη μπορούν 

να υποβάλουν τις παρατη-

ρήσεις τους επί του Σχεδίου 

μέχρι τις 14.03.2014, ενώ η 

Επιτροπή αναμένεται να 

υιοθετήσει την Ανακοίνωση 

εντός του δευτέρου τετρα-

μήνου του τρέχοντος έτους. 

Το κείμενο του Σχεδίου είναι 

διαθέσιμο στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση:  

http://ec.europa.eu/

competition/

consulta-

tions/2014_state_aid_notio

n/index_en.html 

Ανακοίνωση – Σχέδιο – δια-

βούλευση – έννοια κρατικής 

ενίσχυσης – επιχείρηση – 

κρατικοί πόροι – πλεονέκτη-

μα – επιλεκτικότητα – νό-

θευση ανταγωνισμού   

Στο πλαίσιο της προσπάθει-

ας εκσυγχρονισμού των κα-

νόνων περί κρατικών ενισχύ-

σεων, η Επιτροπή στις 17. 

01.2014 έθεσε σε δημόσια 

διαβούλευση Σχέδιο Ανακοί-

νωσης που συνέταξε η ίδια 

σχετικά με την έννοια της 

κρατικής ενίσχυσης. Σε αυ-

τήν επεξηγούνται αναλυτικά, 

με βάση τη νομολογία των 

ευρωπαϊκών Δικαστηρίων 

και την πρακτική της Επιτρο-

πής, όλα τα αντικειμενικά 

στοιχεία που απαρτίζουν την 

έννοια της κρατικής ενίσχυ-

σης, δηλαδή η ύπαρξη μιας 

επιχείρησης, η χρηματοδό-

τηση της ενίσχυσης μέσω 

κρατικών πόρων, η δυνατό-

τητα καταλογισμού του με-

τρου ενίσχυσης στο Δημόσι-

ο, η χορήγηση πλεονεκτήμα-

τος, η επιλεκτικότητα του 

μέτρου ενίσχυσης και οι 

δυνητικές επιπτώσεις του 

στον ανταγωνισμό και στις 

συναλλαγές εντός της Ένω-

σης.  

Σκοπός της νέας Ανακοίνω-

σης που θα θεσπισθεί είναι 

η παροχή πρακτικής καθο-

δήγησης στα κράτη μέλη, τα 

εθνικά δικαστήρια και άλλα 

ενδιαφερόμενα μέρη, προ-

κειμένου να καταστεί ευκο-

λότερη, διαφανέστερη και 

συνεπέστερη η εφαρμογή 

της έννοιας αυτής σε όλα τα 

κράτη μέλη.  

Σημειώνεται ότι, δυνάμει 

ρητής πρόβλεψης του Σχεδί-

ου, προβλέπεται η κατάργη-

ση, μετά τη θέσπιση της 

Ανακοίνωσης, των εξής Ανα-

κοινώσεων: της Ανακοίνω-

σης όσον αφορά την εφαρ-

μογή των άρθρων 92 και 93 

της συνθήκης ΕΟΚ και του 

άρθρου 5 της Οδηγίας 

80/723/ΕΟΚ της Επιτροπής 

επί των δημοσίων επιχειρή-

σεων στον κλάδο της μετα-

ποίησης (ΕΕ 1993 C 307/3), 

της Ανακοίνωσης σχετικά με 

στοιχεία κρατικής ενίσχυσης 

στις πωλήσεις γηπέδων-

οικοπέδων και κτιρίων από 

τις δημόσιες αρχές (ΕΕ 

1997 C 209/3), καθώς και 
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Διαβούλευση ως προς Σχέδιο νέων Κατευθυντηρίων Γραμμών της 

Επιτροπής για τη γεωργία 

Διαβούλευση ως προς Σχέδιο Απαλλακτικού Κανονισμού της        

Επιτροπής για τη γεωργία 

πολιτιστικής και φυσικής 

κληρονομιάς που βρίσκεται 

στη γεωργική εκμετάλλευση, 

ε) των ενισχύσεων υπέρ της 

δασοκομίας και στ) των ε-

νισχύσεων υπέρ των ΜΜΕ 

σε αγροτικές περιοχές που 

συγχρηματοδοτούνται από 

το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Τα-

μείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΕΓΤΑΑ)  ή χορηγούνται ως 

πρόσθετη εθνική χρηματο-

δότηση των εν λόγω συγχρη-

ματοδοτούμενων μέτρων. 

Με βάση το Σχέδιο της Επι-

τροπής, η απαλλαγή δεν θα 

εφαρμόζεται σε ορισμένα 

καθεστώτα, των οποίων οι 

προγραμματισμένες ή πραγ-

ματικές ετήσιες δαπάνες 

υπερβαίνουν ένα όριο βάσει 

του εθνικού ΑΕΠ καθώς και 

μια ορισμένη απόλυτη τιμή. 

Επομένως, τα καθεστώτα 

Απαλλακτικός Κανονισμός – 

Σχέδιο – διαβούλευση – 

γεωργία – δασοκομία –  

αγροτικές περιοχές  

Στις 24.02.2014 η Επιτροπή 

δημοσίευσε, προς τον σκοπό 

διαβούλευσης, ένα Σχέδιο 

Απαλλακτικού Κανονισμού 

για τη γεωργία, ο οποίος 

αναμένεται να αντικαταστή-

σει από 01.07.2014 τον 

ισχύοντα Κανονισμό 1857/ 

2006 (ΕΕ 2006 L 358/3). 

Με βάση τον ισχύοντα Κανο-

νισμό 1857/2006 επιτρέπε-

ται η απαλλαγή από την κοι-

νοποίηση  ορισμένων κατη-

γοριών ενισχύσεων που χο-

ρηγούνται 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 εφαρμο-

γής της απαλλαγής κατά 

κατηγορία, ούτως ώστε να 

συμπεριλάβει και νέες κατη-

γορίες ενισχύσεων. Συγκε-

κριμένα, στο Σχέδιο Απαλ-

λακτικού Κανονισμού της 

Επιτροπής προβλέπεται η 

απαλλαγή από την κοινοποί-

ηση: α) των ενισχύσεων υ-

πέρ ΜΜΕ που δραστηριο-

ποιούνται στην πρωτογενή 

γεωργική παραγωγή, τη με-

ταποίηση γεωργικών προϊόν-

των και την εμπορία γεωργι-

κών προϊόντων, β) των ενι-

σχύσεων για έρευνα και 

ανάπτυξη στον γεωργικό 

τομέα, γ) των ενισχύσεων 

για την αποκατάσταση ζημι-

ών που προκαλούνται από 

φυσικές καταστροφές στον 

γεωργικό τομέα, δ) των ενι-

σχύσεων για επενδύσεις με 

σκοπό τη διατήρηση της 

στον ελάχιστο απαραίτητο 

βαθμό), στ) αποφυγή αδι-

καιολόγητων αρνητικών ε-

πιπτώσεων στον ανταγωνι-

σμό και τις συναλλαγές με-

ταξύ κρατών μελών και ζ) 

διαφάνεια της ενίσχυσης.  

Η διαβούλευση λήγει στις 

24.03.2014. Μέχρι την ημε-

ρομηνία αυτή, κράτη μέλη 

και άλλοι ενδιαφερόμενοι 

φορείς καλούνται να υποβά-

λουν 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 

Κατευθυντήριες Γραμμές –  

Σχέδιο – διαβούλευση – 

γεωργία – δασοκομία –  

αγροτικές περιοχές  

Στις 24.02.2014 η Επιτροπή 

έθεσε σε διαβούλευση Σχέ-

διο των νέων Κατευθυντηρί-

ων Γραμμών που αναμένε-

ται να ισχύουν από 

01.07.2014 στις κρατικές 

ενισχύσεις στον τομέα της 

γεωργίας και της δασοκομί-

ας και στις αγροτικές περιο-

χές. 

Στο Σχέδιο Κατευθυντηρίων 

Γραμμών η Επιτροπή καθο-

ρίζει τους όρους και τα κρι-

τήρια, βάσει των οποίων οι 

ενισχύσεις προς τους τομείς 

της γεωργίας και της δασο-

κομίας και στις αγροτικές 

περιοχές θα θεωρείται ότι 

συμβιβάζονται με την εσω-

τερική αγορά. 

Οι εν λόγω όροι συμβατότη-

τας βασίζονται στις ακόλου-

θες επτά κοινές αρχές αξιο-

λόγησης 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 ενισχύ-

σεων: α) συμβολή στην επί-

τευξη ενός σαφώς καθορι-

σμένου στόχου κοινού ενδια-

φέροντος, β) ανάγκη για 

κρατική παρέμβαση, γ) κα-

ταλληλότητα του μέτρου 

ενίσχυσης, δ) παροχή κινή-

τρων και αναγκαιότητα της 

ενίσχυσης, ε) αναλογικότητα 

της ενίσχυσης (ενίσχυση 

 

Σχέδιο               

Απαλλακτικού  

Κανονισμού       

για τη γεωργία 
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και επιδοτήσεων. Τα κράτη 

μέλη θα έχουν το δικαίωμα 

να αντισταθμίζουν το χρημα-

τοδοτικό κενό σε ποσοστό 

μέχρι 100%, βάσει καταλό-

γου επιλέξιμων δαπανών 

που προσαρτάται στην Ανα-

κοίνωση. Επιπλέον, καθίστα-

ται δυνατόν δύο ή περισσό-

τερα κράτη μέλη να κοινο-

ποιούν από κοινού στην Ε-

πιτροπή 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 σχε-

δίων κοινού ευρωπαϊκού 

ενδιαφέροντος μέχρι τις 

28.02.2014. 

Το κείμενο του Σχεδίου είναι 

διαθέσιμο στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/

competition/

consulta-

tions/2014_state_aid_cei/

index_en.html 

Ανακοίνωση – Σχέδιο – δια-

βούλευση – σημαντικά σχέ-

δια κοινού ευρωπαϊκού ενδι-

αφέροντος 

Στις 28.01.2014 η Επιτροπή 

έθεσε σε διαβούλευση ένα 

Σχέδιο Ανακοίνωσης για την 

προώθηση σημαντικών σχε-

δίων κοινού ευρωπαϊκού 

ενδιαφέροντος (ΣΣΚΕΕ). Η 

Ανακοίνωση αυτή θα αντι-

καταστήσει τους ήδη ισχύ-

οντες κανόνες σχετικά με 

κρατικές ενισχύσεις για την 

υποστήριξη ΣΣΚΚΕ, οι οποίοι 

επί του παρόντος περιλαμ-

βάνονται στο Πλαίσιο για τις 

ενισχύσεις για την Έρευνα, 

Ανάπτυξη και Καινοτομία 

(ΕΑΚ) και στις Κατευθυντή-

ριες Γραμμές για τις ενισχύ-

σεις για την προστασία του 

περιβάλλοντος. 

Βασικά πλεονεκτήματα από 

την υιοθέτηση της επικείμε-

νης Ανακοίνωσης συνιστούν 

η επέκταση εφαρμογής των 

κανόνων για τις ενισχύσεις 

ΣΣΚΕΕ και σε άλλους τομείς, 

πέραν της έρευνας, ανάπτυ-

ξης και τεχνολογίας και της 

προστασίας του περιβάλλον-

τος, καθώς και η μείωση 

των γραφειοκρατικών διατυ-

πώσεων κατά την αξιολόγη-

ση της συμβατότητας κρατι-

κών χρηματοδοτήσεων για 

ΣΣΚΕΕ. 

Ειδικότερα, το παρόν Σχέδιο 

περιλαμβάνει το σύνολο των 

κριτηρίων που πρέπει να 

πληρούνται, για να χαρακτη-

ριστεί ένα σχέδιο ως ΣΣΚΕΕ 

καθώς και τα κριτήρια συμ-

βατότητας με τους κανόνες 

της ΕΕ για τις κρατικές ενι-

σχύσεις, που θα εξετάζει η 

Επιτροπή σε σχέση με κάθε 

κρατική παρέμβαση που 

εμπίπτει στο πεδίο εφαρμο-

γής της Ανακοίνωσης. Ανα-

λυτικότερα, τα κριτήρια που 

θα λαμβάνει υπόψη η Επι-

τροπή είναι: α) η αναγκαιό-

τητα και αναλογικότητα της 

ενίσχυσης, β) η αποτροπή 

αδικαιολόγητων στρεβλώσε-

ων του ανταγωνισμού και η 

εφαρμογή του κριτηρίου 

εξισορρόπησης και γ) η 

ύπαρξη διαφάνειας. 

Οι ενισχύσεις που προβλέ-

πονται από το παρόν Σχέδιο 

μπορούν να πάρουν τη  μορ-

φή επιστρεπτέων προκατα-

βολών, δανείων, εγγυήσεων 

σιμο στην ακόλουθη ηλεκ-

τρονική διεύθυνση:  

http://ec.europa.eu/

agriculture/stateaid/policy/

feedback-aber/

index_en.htm 

αυτά θα υπόκεινται σε κοι-

νοποίηση προς την Επιτρο-

πή, για να τα αξιολογήσει. 

Τέλος, για λόγους μεγαλύτε-

ρης διαφάνειας, η Επιτροπή 

επιβάλλει σε κάθε κράτος 

μέλος τη δημιουργία ενιαίου 

δικτυακού τόπου για τις 

κρατικές ενισχύσεις που θα 

απαλλάσσονται βάσει του 

νέου Απαλλακτικού Κανονι-

σμού για τη γεωργία.  

Η διαβούλευση επί του Σχε-

δίου θα διαρκέσει μέχρι τις 

24 Μαρτίου 2014. Το κείμε-

νο του Σχεδίου είναι διαθέ-

Διαβούλευση ως προς Σχέδιο Ανακοίνωσης της Επιτροπής για την 

προώθηση σημαντικών σχεδίων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 

Επίσημη διαδικασία έρευνας της Επιτροπής για την Cyprus 

Airways – SA.37220 

πόσον η σχεδιαζόμενη ενί-

σχυση αναδιάρθρωσης υ-

πέρ του εθνικού αερομετα-

φορέα της Κύπρου Cyprus 

Airways, ύψους περίπου 

απόφαση Επιτροπής – επί-

σημη διαδικασία έρευνας – 

Cyprus Airways – ενίσχυση 

αναδιάρθρωσης 

Στις 04.02.2014 η Ευρωπαϊ-

κή Επιτροπή, με απόφασή 

της, ξεκίνησε επίσημη διαδι-

κασία έρευνας, προκειμέ-

νου να εξακριβώσει κατά 
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Έγκριση παράτασης ελληνικών καθεστώτων για τη στήριξη των     

πιστωτικών ιδρυμάτων – SA.37958 

κράτους μέλους (άρθρο 

107 παρ. 3 στχ. β΄ ΣΛΕΕ).  

Μετά τη νέα αυτή παράτα-

ση, τα καθεστώτα έχουν 

πλέον διάρκεια μέχρι τις 

30.06.2014. 

Η μη εμπιστευτική εκδοχή 

της απόφασης της Επιτρο-

πής θα δημοσιευθεί με α-

ριθμό υπόθεσης SA.37958 

στο μητρώο κρατικών ενι-

σχύσεων του διαδικτυακού 

τόπου της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού προηγουμένως διευ-

θετηθούν τυχόν ζητήματα 

απορρήτου. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_37958 

απόφαση Επιτροπής – κα-

θεστώς ενισχύσεων – παρά-

ταση – χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα – εγγυήσεις – δά-

νεια – κρατικά ομόλογα   

Στις 14.01.2014, η Επιτρο-

πή εξέδωσε απόφαση περί 

μη προβολής αντιρρήσεων 

για την εκ νέου παράταση, 

μέχρι τις 30.06.2014, δύο 

καθεστώτων στήριξης των 

ελληνικών χρηματοπιστωτι-

κών ιδρυμάτων. Η παράτα-

ση που χορηγήθηκε αφορά, 

αφενός, ένα καθεστώς εγγυ-

ήσεων για τη σύναψη βρα-

χυπρόθεσμων και μεσοπρό-

θεσμων δανείων και, αφετέ-

ρου, ένα καθεστώς σχετικά 

με τίτλους του δημοσίου, 

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. 

Τα παραπάνω καθεστώτα 

είχαν εγκριθεί αρχικά τον 

Νοέμβριο του 2008 και 

έκτοτε έχουν παραταθεί 

αρκετές φορές, με τελευ-

ταία παράταση αυτήν της 

25.07.2013. Η Επιτροπή 

έκρινε ότι η νέα παράταση 

των καθεστώτων είναι συμ-

βατή με την Ανακοίνωση για 

τη στήριξη των τραπεζών 

εντός του πλαισίου της χρη-

ματοπιστωτικής κρίσης (ΕΕ 

2011 C 356/02) και κατέ-

ληξε στο συμπέρασμα ότι 

αυτά αποτελούν κατάλληλα, 

αναλογικά και αναγκαία 

μέσα για την άρση σοβαρής 

διαταραχής της οικονομίας 

υπάρχει η δυνατότητα εξαί-

ρεσης από την αρχή της 

«εφάπαξ ενίσχυσης» σε εξαι-

ρετικές και απρόβλεπτες 

περιστάσεις, όμως, στο στά-

διο αυτό, οι κυπριακές αρ-

χές δεν έχουν παράσχει ε-

παρκείς εξηγήσεις. 

Η κίνηση επίσημης διαδικα-

σίας έρευνας δίνει την ευ-

καιρία στα ενδιαφερόμενα 

τρίτα μέρη να υποβάλουν 

παρατηρήσεις σχετικά με τα 

υπό εξέταση μέτρα, χωρίς 

όμως να προδικάζει το απο-

τέλεσμα της έρευνας. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό SA. 

37220 στο μητρώο κρατι-

κών ενισχύσεων στον ιστό-

τοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού μόλις διευθετηθούν τυ-

χόν ζητήματα απορρήτου.  

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

index.cfm?

fuseaction=dsp_result 

102 εκατ. ευρώ, είναι σύμ-

φωνη με τους κανόνες της 

ΕΕ για τις κρατικές ενισχύ-

σεις.  

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης 

καλύπτει την περίοδο 2012-

2017 και περιλαμβάνει ει-

σφορά κεφαλαίου ποσού 

31,3 εκατ. ευρώ που χορη-

γήθηκε 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 Ταμεί-

ου Προνοίας της εταιρείας, 

ενός συστήματος παροχών 

για το προσωπικό που εργά-

ζεται στην Κύπρο (εκτός των 

πιλότων), το οποίο χρηματο-

δοτείται από συνεισφορές 

των εργαζομένων και της 

Cyprus Airways. 

Η Επιτροπή έχει αμφιβολίες 

για το κατά πόσον το σχέδιο 

αναδιάρθρωσης είναι κα-

τάλληλο για να εξασφαλιστεί 

η μακροπρόθεσμη βιωσιμό-

τητα της Cyprus Airways και 

για να μπορέσει η αεροπορι-

κή εταιρεία να αντεπεξέλθει 

στις πιθανές προκλήσεις της 

αγοράς των αεροπορικών 

μεταφορών τα επόμενα χρό-

νια. Είναι, επίσης, αμφίβολο, 

κατά την Επιτροπή, εάν η 

προτεινόμενη μείωση μετα-

φορικής ικανότητας μέσω 

ακύρωσης δρομολογίων 

αρκεί για την αντιστάθμιση 

των στρεβλώσεων του αντα-

γωνισμού λόγω της κρατικής 

χρηματοδότησης. Επίσης, η 

Επιτροπή διατυπώνει την 

ανησυχία της ότι η ίδια συμ-

μετοχή της εταιρείας στο 

κόστος αναδιάρθρωσης 

μπορεί να είναι ανεπαρκής. 

Επιπλέον, η Επιτροπή επιση-

μαίνει 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, 
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107 παρ. 3 στχ. γ΄ ΣΛΕΕ.  

Η διάρκεια του καθεστώτος 

παρατείνεται για το διάστη-

μα από 31.01.2014 έως 

31.12.2015. 

Η μη εμπιστευτική εκδοχή 

της απόφασης της Επιτρο-

πής θα δημοσιευθεί με   

αριθμό υπόθεσης SA.37860 

στο μητρώο κρατικών ενι-

σχύσεων του διαδικτυακού 

τόπου της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού διευθετηθούν προη-

γουμένως τυχόν ζητήματα 

απορρήτου. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_37860 

απόφαση Επιτροπής – κα-

θεστώς ενισχύσεων – παρά-

ταση – ευρυζωνικά δίκτυα – 

αγροτικές περιοχές  

Στις 16.01.2014, η Επιτρο-

πή εξέδωσε απόφαση περί 

μη προβολής αντιρρήσεων 

για την παράταση καθεστώ-

τος ενίσχυσης, που αφορά 

την ανάπτυξη ενσύρματων 

και ασύρματων ευρυζωνι-

κών δικτύων σε αγροτικές 

περιοχές της ελληνικής επι-

κράτειας.  

Το εν λόγω καθεστώς είχε 

εγκριθεί, αρχικά, την 10.11. 

2011 με βάση τις Κατευθυ-

ντήριες 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 ευ-

ρυζωνικό δίκτυο. Η Επιτρο-

πή αποφάσισε ότι η παράτα-

ση του καθεστώτος πληροί 

τα κριτήρια συμβατότητας, 

που περιλαμβάνονται στις 

νέες Κατευθυντήριες Γραμ-

μές του 2013 για την ανά-

πτυξη των ευρυζωνικών δι-

κτύων (ΕΕ 2013 C 25/01). 

Επιπλέον, έκρινε ότι δεν αλ-

λοιώνει τους όρους των συ-

ναλλαγών κατά τρόπο που 

αντίκειται στο κοινό συμφέ-

ρον και, επομένως, είναι 

συμβατή βάσει του άρθρου 

Έγκριση παράτασης καθεστώτος ενισχύσεων για ευρυζωνικά δίκτυα 

σε αγροτικές περιοχές – SA.37860 

Έγκριση μέτρου επέκτασης του δικτύου τηλεθέρμανσης στην 

Πτολεμαΐδα – SA. 37207 

συμβιβάσιμη με την κοινή 

αγορά. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

index.cfm?

fuseaction=dsp_result 

απόφαση Επιτροπής – τηλε-

θέρμανση – Πτολεμαΐδα – 

επέκταση   

Η Επιτροπή αποφάσισε να 

μην εγείρει αντιρρήσεις σχε-

τικά με ελληνικό μέτρο, το 

οποίο προβλέπει την παρο-

χή κρατικής χρηματοδότη-

σης 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 

Έγκριση κυπριακών μέτρων για την αναδιάρθρωση των 

συνεταιριστικών τραπεζών – SA.35334  

χωνευθούν και ο αριθμός 

τους θα μειωθεί σε 18. Αυτά 

τα πιστωτικά ιδρύματα θα 

ανήκουν στον συνεταιριστι-

κό κεντρικό φορέα, ο ο-

ποίος και θα τα ελέγχει. Ο 

συνεταιριστικός κεντρικός 

φορέας, με τη σειρά του, θα 

ανήκει κατά ποσοστό 99% 

στο κράτος. Επιπλέον, θα 

αναπτυχθούν κατάλληλες 

απόφαση Επιτροπής – Κύ-

προς – συνεταιριστικές Τρά-

πεζες – Συνεργατική Κεντρι-

κή Τράπεζα – ανακεφαλαιο-

ποίηση – αναδιάρθρωση   

Με απόφαση που εξέδωσε 

στις 24.02.2014, η Επιτρο-

πή έκρινε ότι τα κυπριακά 

μέτρα ανακεφαλαιοποίησης 

και αναδιάρθρωσης υπέρ 

των συνεταιριστικών πιστω-

τικών ιδρυμάτων και του 

κεντρικού φορέα τους, της 

Συνεργατικής Κεντρικής 

Τράπεζας (που συναποτελο-

ύν τον «συνεταιριστικό τρα-

πεζικό τομέα» της Κύπρου) 

είναι σύμφωνα με το άρθρο 

107 παρ. 3 β’ ΣΛΕΕ. 

Με βάση τα εγκριθέντα με-

τρα, τα συνεταιριστικά πι-

στωτικά ιδρύματα θα συγ-

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37860
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http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37860
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37860
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result
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Κρατικών Ενισχύσεων στον 

ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, μόλις διευθετηθούν 

τυχόν ζητήματα απορρή-

του.  

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_35334  

πολιτικές για τη διαχείριση 

κινδύνων, την αναδοχή δα-

νείων και τη διαχείριση α-

παιτήσεων. Βασικό στοιχείο 

του μέτρου αποτελεί η απο-

τελεσματική διαχείριση του 

μεγάλου αριθμού μη εξυπη-

ρετούμενων δανείων, μέσω 

μιας νέας εξειδικευμένης 

μονάδας.  

Η στρατηγική αναδιάρθρω-

σης του συνεταιριστικού 

τραπεζικού τομέα έχει κα-

ταρτιστεί σε στενή συνεργα-

σία με την Ευρωπαϊκή Κε-

ντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και το 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 

(ΔΝΤ) και αποτελεί μέρος 

του προγράμματος βοήθει-

ας για την Κύπρο. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθε-

σης SA.35334 στο Μητρώο 

και που αφορούν υγειονομι-

κούς ελέγχους, εξετάσεις 

και άλλα μέτρα ανίχνευσης, 

αγορά και χορήγηση εμβολί-

ων και φαρμάκων, καθώς 

και σφαγή και καταστροφή 

των ζώων που νόσησαν. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

index.cfm?

fuseaction=dsp_result  

απόφαση Επιτροπής – Κύ-

προς – καθεστώς ενισχύσε-

ων – πτηνά – επιδημία  ψευ-

δοπανώλους  

Η Επιτροπή αποφάσισε να 

μην προβάλει αντιρρήσεις 

σχετικά με κυπριακό κάθε-

στώς ενισχύσεων, το οποίο 

στοχεύει στον έλεγχο και την 

αντιμετώπιση της επιδημίας 

ψευδοπανώλους των πτη-

νών, κρίνοντάς το σύμφωνο 

με το άρθρο 107 παρ. 3 γ’ 

ΣΛΕΕ και τις Κατευθυντήρι-

ες Γραμμές για τις κρατικές 

ενισχύσεις στον τομέα της 

γεωργίας και δασοκομίας 

2007–2013.  

Ειδικότερα, βάσει του εγκρι-

θέντος καθεστώτος θα χο-

ρηγηθούν ενισχύσεις, προ-

κειμένου να αποζημιωθούν 

οι γεωργοί για τις δαπάνες 

στις οποίες υποβλήθηκαν 

Κατάλογος της Επιτροπής με τα εθνικά μέτρα κατά τη διάρκεια της 

χρηματοπιστωτικής κρίσης 

οποίων αυτή τη στιγμή διε-

ξάγεται επίσημη διαδικασία 

έρευνας. Ο κατάλογος είναι 

ενημερωμένος έως την 24. 

02.2014.  

http://europa.eu/rapid/

press-release_MEMO-14-

126_en.htm 

Επιτροπή – κατάλογος – 

κράτη μέλη – χρηματοπι-

στωτική κρίση – απόφαση – 

επίσημη διαδικασία έρευνας   

Στις 24.02.2014 δημοσιεύ-

θηκε στην ιστοσελίδα της 

Επιτροπής κατάλογος με τα 

μέτρα που έχουν λάβει τα 

κράτη μέλη κατά τη διάρκει-

α της χρηματοπιστωτικής 

και οικονομικής κρίσης. Ο 

κατάλογος περιέχει όλα τα 

μέτρα τα οποία έχουν εξε-

ταστεί από την Επιτροπή και 

επί των οποίων αυτή έχει 

ήδη εκδώσει αποφάσεις, 

καθώς και μέτρα κατά των 

Επιτόκια αναφοράς, προεξόφλησης και ανάκτησης – Ιανουάριος και 

Φεβρουάριος 2014 

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

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2014:002:0007:0

007:EL:PDF  

επιτόκια – αναφορά – προε-

ξόφληση – ανάκτηση – Ια-

νουάριος  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 Ελλά-

δα, το επιτόκιο ανήλθε σε 

ποσοστό 0,53 %.  
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Επιτόκια αναφοράς, προεξόφλησης και ανάκτησης – Μάρτιος 2014 

Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις 

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

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2014:053:0026:0

026:EN:PDF 

επιτόκια – αναφορά – προε-

ξόφληση – 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 %.  

κ.λπ./Επιτροπή και C-

133/12 P, 27.02.2014, 

Stichting Woonlinie κ.λπ./

Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

αίτηση αναιρέσεως — κρατι-

κές ενισχύσεις — καθεστώτα 

ενισχύσεων που έχουν θε-

σπιστεί υπέρ εταιριών κοινω-

νικής στέγης — απόφαση με 

την οποία το καθεστώς χα-

ρακτηρίζεται συμβατό — 

δεσμεύσεις που έχουν ανα-

λάβει οι εθνικές αρχές, προ-

κειμένου να συμμορφωθούν 

προς το δίκαιο της Ένωσης 

— άρθρο 263, τέταρτο εδά-

φιο, ΣΛΕΕ — προσφυγή ακυ-

ρώσεως — προϋποθέσεις 

παραδεκτού — έννομο συμ-

φέρον — ενεργητική νομιμο-

ποίηση — αποδέκτες τους 

οποίους αφορά ατομικά και 

άμεσα η απόφαση —

“κλειστός κύκλος” 

Νομικό ζήτημα 

Μη αποδέκτης απόφασης 

της Επιτροπής, με την οποία 

χαρακτηρίζεται ως συμβιβά-

σιμη κοινοποιηθείσα ενίσχυ-

ση, έχει ατομικό συμφέρον 

για την άσκηση προσφυγής 

ακυρώσεως, εφόσον από-

δεικνύεται ότι, επειδή ανή-

κει σε κλειστό κύκλο επιχει-

ρήσεων, είναι θιγόμενος και 

ότι επηρεάζονται δυσμενώς 

κεκτημένα δικαιώματά του  

ΔΕΕ C‑69/13, 13.02.2014, 

Mediaset SpA 

Λέξεις κλειδιά 

προδικαστική παραπομπή — 

κρατικές ενισχύσεις — επι-

δότηση για την αγορά ή τη 

μίσθωση ψηφιακών αποκω-

δικοποιητών — απόφαση της 

Επιτροπής με την οποία κα-

θεστώς ενισχύσεων κηρύσ-

σεται παράνομο και ασύμ-

βατο προς την εσωτερική 

αγορά — ανάκτηση — προσ-

διορισμός του προς ανάκτη-

ση ποσού — αποστολή του 

εθνικού δικαστηρίου — συ-

νεκτίμηση από το εθνικό 

δικαστήριο των θέσεων που 

έλαβε η Επιτροπή στο πλαί-

σιο της εκτελέσεως της απο-

φάσεώς της — αρχή της κα-

λόπιστης συνεργασίας 

Νομικό ζήτημα 

Κατά την εκτέλεση απόφα-

σης 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 Ε-

πιτροπή, αλλά οφείλει, βά-

σει της αρχής της καλόπι-

στης συνεργασίας, να τις 

λάβει υπόψη του. Το εθνικό 

δικαστήριο δύναται να κα-

ταλήξει στο συμπέρασμα ότι 

το ποσό της επιστρεπτέας 

ενίσχυσης είναι μηδενικό. 

 

ΔΕΕ C‑110/13, 27.02. 

2014, HaTeFo GmbH 

Λέξεις κλειδιά 

προδικαστική παραπομπή — 

δίκαιο εταιριών — Σύσταση 

2003/361/EΚ — ορισμός 

των πολύ μικρών, των μι-

κρών και των μεσαίων επι-

χειρήσεων — τύποι επιχειρή-

σεων που λαμβάνονται υπό-

ψη για τον υπολογισμό του 

αριθμού απασχολούμενων 

και των χρηματοοικονομι-

κών ποσών — συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις — έννοια της 

ομάδας φυσικών προσώπων 

που ενεργούν από κοινού 

Νομικό ζήτημα 

Δύο επιχειρήσεις θεωρούν-

ται συνδεδεμένες μέσω φυ-

σικού προσώπου ή ομάδας 

φυσικών προσώπων που 

ενεργούν από κοινού, όταν, 

βάσει των νομικών και των 

οικονομικών σχέσεων που 

τις συνδέουν, διαπιστώνεται 

ότι αποτελούν ενιαία οικονο-

μική μονάδα, χωρίς να δια-

τηρούν και τυπικά κάποια 

από τις σχέσεις που αναφέ-

ρονται στο άρθρο 3 παρ. 3 

σημεία α’-δ’ της Σύστασης 

2003/361/EΚ 

 

 

ΔΕΕ C-132/12 P, 27.02. 

2014, Stichting Woonpunt 
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Η νομική επιθεώρηση       

ΔηΣΚΕ & αγορά για το 

έτος 2014 διατίθεται σε 

ηλεκτρονική   μορφή με 

πλούσιο υλικό σε  θέμα-

τα δημοσίων συμβάσε-

ων και κρατικών ενισχύ-

σεων 

Για περισσότερες  πλη-

ροφορίες και συνδρο-

μές επισκεφθείτε την 

ιστοσελίδα του περιοδι-

κού                        

http://www.diske.gr/   

ή επικοινωνήστε μαζί 

μας στο τηλέφωνο 

2310 476103 ή απo-
στείλετε μήνυμα ηλεκ-

τρονικού  ταχυδρομείου 

στην διεύθυνση 

diske@cieel.gr 

Η Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) 

λειτουργεί αττό την 01.01.2002 στη Θεσσα-

λονίκη, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου 

Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δι-

καίου (ΚΔΕΟΔ). Αποτελεί γνωμοδοτική δομή, 

που παρέχει στο Υπουργείο Ανάπτυξης,  

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο-

ρών και Δικτύων, στο Υπουργείο Οικονομι-

κών αλλά και σε όλους τους δημόσιους φο-

ρείς νομική υποστήριξη, προκειμένου οι κρα-

τικές ενισχύσεις που αυτοί χορηγούν να είναι 

νόμιμες και σύμφωνες με το ενωσιακό δί-

καιο. Ως εξειδικευμένη συμβουλευτική δομή 

συμβάλλει στην τήρηση εκ μέρους της Ελλά-

δας των υποχρεώσεων που απορρέουν από 

το ενωσιακό σύστημα ελέγχου, με απώτερο 

στόχο να αποτρέπεται ο κίνδυνος επιστρο-

φής των παράνομων ενισχύσεων. 

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 

http://www.diske.gr/
mailto:diske@cieel.gr

