
Έκθεση της Επιτροπής για τις ενισχύσεις σε ευρωπαϊκές τράπεζες 

  Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (MoKE) 

Ενημερωτικό δελτίο κρατικών 
ενισχύσεων - Τεύχος 1/2015 

  1/2015              Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2015 

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

Επιμέλεια ύλης: Αικ. Δ. Σγουρίδου, Α. Λελέκη, Δικηγόροι, Στελέχη ΜοΚΕ 

πιο πάνω αποτελέσματα. Οι 

περισσότερες τράπεζες που 

έλαβαν κρατικές ενισχύσεις 

ολοκλήρωσαν με επιτυχία τα 

τεστ που επιβεβαίωσαν την 

βιωσιμότητά τους. 

Τα ανωτέρω στοιχεία δεί-

χνουν ότι, σε γενικές γραμ-

μές, οι τράπεζες που έλαβαν 

κρατικές ενισχύσεις κατά τη 

διάρκεια της χρηματοπιστω-

τικής κρίσης, αφού εφάρμο-

σαν ένα σημαντικό μέρος 

του σχεδίου αναδιάρθρω-

σής τους, επέστρεψαν σε 

κατάσταση βιωσιμότητας 

και μπορούν πλέον να συ-

γκαταλέγονται ανάμεσα στις 

υγιείς επιχειρήσεις. 

http://ec.europa.eu/

competition/publications/

csb/csb2015_001_en.pdf 

χορήγηση κρατικών ενισχύ-

σεων – ευρωπαϊκές τράπε-

ζες – οικονομική κρίση 

Από την έναρξη της χρημα-

τοπιστωτικής κρίσης στην 

Ευρώπη τα ευρωπαϊκά 

κράτη χορήγησαν 671 δι-

σεκατομμύρια ευρώ σε 

κεφάλαιο και ανταποδοτι-

κά δάνεια και 1,288 δισε-

κατομμύρια ευρώ σε εγγυή-

σεις στα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα που βρίσκονταν 

σε κίνδυνο. Κατά την περίο-

δο 2007-2014, η Επιτροπή 

έλαβε περισσότερες από 

450 αποφάσεις για κρατι-

κές ενισχύσεις, δίνοντας 

οδηγίες για την αναδιάρ-

θρωση ή την ομαλή εξυγί-

ανση 112 ευρωπαϊκών τρα-

πεζών. Σύμφωνα με την 

έκθεση της Επιτροπής, τα 

αποτελέσματα αυτών των 

μέτρων αναδιάρθρωσης 

είναι εντυπωσιακά για τους 

εξής λόγους: 

(1) Περίπου το 25% του 

συνόλου του ευρωπαϊκού 

τραπεζικού τομέα αναδιαρ-

θρώθηκε σύμφωνα με τους 

κανόνες της ΕΕ για τις κρα-

τικές ενισχύσεις. Η Επιτρο-

πή ενέκρινε τη χορήγηση 

κρατικών ενισχύσεων για 

τις 12 από τις 20 μεγαλύτε-

ρες ευρωπαϊκές τράπεζες, 

έξι από τις οποίες αναδιαρ-

θρώθηκαν μεταγενέστερα, 

πέντε έλαβαν κρατική ενί-

σχυση μέσω υφιστάμενων 

καθεστώτων ενισχύσεων 

και μία ρευστοποιήθηκε. 

(2) Οι τράπεζες που ενισχύ-

θηκαν και αναδιαρθρώθη-

καν βελτίωσαν σημαντικά 

τη λειτουργία τους, τα μέσα 

χρηματοδότησής τους και 

τη φερεγγυότητά τους. Η 

Επιτροπή, ωστόσο, σημειώ-

νει ότι μόνον προς το τέλος 

της περιόδου αναδιάρθρω-

σης οι ενισχυόμενες τράπε-

ζες άρχισαν να συγκλίνουν 

με την πορεία των τραπε-

ζών που δεν έλαβαν ενισχύ-

σεις, καθώς η ανάκαμψη 

είναι μια χρονοβόρα διαδι-

κασία. 

(3) Ο έλεγχος ποιότητας και 

τα τεστ αντοχής που διεξή-

γαγε η ΕΚΤ στα κυριότερα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύμα-

τα της ΕΕ επιβεβαίωσαν τα 

Έκθεση της Επιτροπής 

για τις ενισχύσεις σε 

ευρωπαϊκές τράπεζες 

Ελληνικές ενισχύσεις 

για ζημίες από φυσικές 

καταστροφές  

Κυπριακό καθεστώς 

για την ενίσχυση της 

καινοτομίας  

Ανάκτηση ενισχύσεων 

που χορηγήθηκαν στις 

Κυπριακές Αερογραμ-

μές  

Κρατικές ενισχύσεις για 

παύση λειτουργίας    

ανθρακωρυχείου   

Έγκριση κρατικής ενί-

σχυσης για αιολικό 

πάρκο στη  Δανία  

Πρόσφατη νομολογία 

ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρα-

τικές ενισχύσεις 

http://ec.europa.eu/competition/publications/csb/csb2015_001_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/publications/csb/csb2015_001_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/publications/csb/csb2015_001_en.pdf
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/leveson-inquiry/9992229/EU-pours-millions-into-groups-seeking-state-control-of-press.html
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Ευρώ, αποφασίστηκε ότι θα 

έχει διάρκεια από 09.02. 

2015 έως 31.12. 2017. 

http://ec.europa.eu/

competition/state_aid/

cases/256159/256159_1

611177_31_2.pdf 

απαλλακτικός κανονισμός 

για τη γεωργία – Έλληνες 

παραγωγοί – ζημίες από 

πυρκαγιές 

Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει 

του νέου Απαλλακτικού Κα-

νονισμού για τη γεωργία 

702/2014, μέτρα για την 

ενίσχυση των παραγωγών 

της χώρας στους κλάδους 

της γεωργίας, δασοκομίας 

και αλιείας, που οι γεωργο-

κτηνοτροφικές τους εκμε-

ταλλεύσεις ζημιώθηκαν από 

πυρκαγιές κατά το έτος 

2013. Το εν λόγω καθεστώς 

ενισχύσεων, ύψους 2 εκατ. 

Κυπριακό καθεστώς για την ενίσχυση της Καινοτομίας – 

SA.40658 

από 01.01.2015 έως 31.12. 

2020.  

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

index.cfm?

fuseaction=dsp_result 

επιχειρηματική καινοτομία – 

γενικός κανονισμός απαλλα-

γής κατά κατηγορία – επιδό-

τηση επιτοκίου 

Η Κύπρος θέσπισε, βάσει 

του Γενικού Κανονισμού 

Απαλλαγής κατά Κατηγορία 

(Κανονισμός (ΕΚ) 800/ 

2008), καθεστώς για την 

ενίσχυση της Επιχειρηματι-

κής Καινοτομίας μέσω της 

επιδότησης επιτοκίου. Επι-

λέξιμες είναι οι Μικρές     

και Μεσαίες Επιχειρήσεις 

(ΜΜΕ), καθώς και οι Μεγά-

λες επιχειρήσεις, ενώ το εν 

λόγω καθεστώς αποφασί-

στηκε ότι θα έχει διάρκεια 

Ελληνικές ενισχύσεις για ζημίες από φυσικές καταστροφές – 

SA.40420 

Ανάκτηση ενισχύσεων που χορηγήθηκαν στις Κυπριακές Αερο-

γραμμές – SA.37220 

ση, κατέληξε στο συμπέρα-

σμα ότι τα νέα αυτά μέτρα 

αναδιάρθρωσης υπέρ μιας 

ήδη προβληματικής επιχεί-

ρησης προσέδωσαν στις 

Κυπριακές Αερογραμμές 

αδικαιολόγητο πλεονέκτημα 

έναντι των ανταγωνιστών 

της, κατά παράβαση των 

κανόνων της ΕΕ για τις κρα-

τικές ενισχύσεις, και ως εκ 

τούτου εξέδωσε εντολή α-

νάκτησης του εν λόγω πακέ-

του μέτρων αναδιάρθρω-

σης, ύψους 102,9 εκατ. 

ευρώ. Ειδικότερα, η Επιτρο-

πή σημείωσε ότι τα προτει-

νόμενα μέτρα αναδιάρθρω-

σης της επιχείρησης, όπως 

διατυπώθηκαν στο σχέδιο 

αναδιάρθρωσης, δεν φαί-

νονταν κατάλληλα για την 

κρατικές ενισχύσεις – ανά-

κτηση – εθνικός αερομετα-

φορέας – Κύπρος 

Ο εθνικός αερομεταφορέας 

της Κύπρου (Κυπριακές Αε-

ρογραμμές – “Cyprus Air-

ways”) επωφελήθηκε επί 

σειρά ετών από μέτρα οικο-

νομικής ενίσχυσης τα οποία 

θέσπισε το κυπριακό κράτος 

και είχαν ως στόχο την ανα-

διάρθρωσή του, προκειμέ-

νου να ανταπεξέλθει στις 

οικονομικές δυσχέρειες που 

αντιμετώπιζε, καθώς από το 

2009 χαρακτηρίζεται ως 

προβληματική επιχείρηση. 

Συγκεκριμένα, μετά την 

πρώτη ενίσχυση αναδιάρ-

θρωσης, ύψους 95 εκατ. 

ευρώ, η οποία εγκρίθηκε 

από την Επιτροπή το 2007, 

η Κύπρος προχώρησε το 

2012 σε εισφορά κεφαλαί-

ου στις Κυπριακές Αερο-

γραμμές και χορήγησε ενίσ-

χυσης διάσωσης, ύψους 73 

εκατ. ευρώ, χωρίς να αναμέ-

νει, όπως ήταν υποχρεωμέ-

νη, το πόρισμα της επίσημης 

διαδικασίας έρευνας που 

είχε κινήσει η Επιτροπή, 

όταν πληροφορήθηκε την 

επικείμενη συμμετοχή του 

κυπριακού κράτους στην 

αύξηση μετοχικού κεφα-

λαίου της εταιρίας. Παρόλα 

αυτά, η Κύπρος, τον Οκτώ-

βριο του 2013, κοινοποίησε 

νέο πακέτο μέτρων αναδι-

άρθρωσης υπέρ των Κυπρι-

ακών Αερογραμμών, ύψους 

102,9 εκατ. ευρώ. Η Επιτρο-

πή, έπειτα από την αξιολόγη-

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/256159/256159_1611177_31_2.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/256159/256159_1611177_31_2.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/256159/256159_1611177_31_2.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/256159/256159_1611177_31_2.pdf
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result
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νταγωνισμού, μόλις διευθε-

τηθούν τυχόν ζητήματα   

απορρήτου. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_37220 

αντιμετώπιση των προβλη-

ματικών καταστάσεων που 

αντιμετώπιζαν οι Κυπριακές 

Αερογραμμές, ενώ επιπλέον 

διαπιστώθηκε ότι η συμβολή 

της ενισχυόμενης εταιρίας 

στην κάλυψη του κόστους 

αναδιάρθρωσης ήταν κατώ-

τερη του 50% που απαιτούν 

οι Κατευθυντήριες Γραμμές 

της ΕΕ για τη διάσωση και 

την αναδιάρθρωση προβλη-

ματικών επιχειρήσεων. Συ-

νακολούθως, δεν τηρήθηκε 

η απαίτηση των Κατευθυ-

ντηρίων Γραμμών, ώστε μια 

επιχείρηση να μπορεί να 

λάβει ενίσχυση αναδιάρ-

θρωσης μόνο μία φορά μέ-

σα σε περίοδο 10 ετών. Επο-

μένως, η Επιτροπή εκτίμησε 

ότι η εν λόγω επιχείρηση δεν 

είχε καμία πραγματική προ-

οπτική να καταστεί βιώσιμη 

χωρίς συνεχιζόμενη κρατική 

ενίσχυση. 

Η μη εμπιστευτική εκδοχή 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό SA.37220 

στο Μητρώο κρατικών ενι-

σχύσεων στον ιστότοπο α-

Κρατικές ενισχύσεις για παύση λειτουργίας ανθρακωρυχείου - 

SA.39570 

επιπτώσεις. 

Η μη εμπιστευτική εκδοχή 

της απόφασης της Επιτρο-

πής θα είναι διαθέσιμη μό-

λις διευθετηθούν τυχόν ζη-

τήματα απορρήτου.  

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_39570 

παύση λειτουργίας ανθρα-

κωρυχείου – κρατική χρημα-

τοδότηση – Τσεχία 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε-

νέκρινε δημόσια χρηματοδό-

τηση, προκειμένου να διευ-

κολυνθεί η παύση λειτουργί-

ας μη ανταγωνιστικού αν-

θρακωρυχείου στην Τσεχική 

Δημοκρατία. Η Επιτροπή 

κατέληξε στο συμπέρασμα 

ότι το σχέδιο είναι σύμφωνο 

με τους κανόνες περί κρατι-

κών ενισχύσεων της ΕΕ, και 

ιδίως την  απόφαση του 

Συμβουλίου 2010/787/ΕΕ, 

η οποία επιτρέπει στα κράτη 

μέλη να χρηματοδοτήσουν 

ορισμένες έκτακτες δαπά-

νες που προκύπτουν κατά 

τη διαδικασία παύσης λει-

τουργίας μη ανταγωνιστικών 

ανθρακωρυχείων, προκειμέ-

νου να μετριαστούν οι κοι-

νωνικές και περιβαλλοντικές 

Έγκριση κρατικής ενίσχυσης για αιολικό πάρκο στη  Δανία – 

SA.40305 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_40305 

κατευθυντήριες γραμμές – 

περιβάλλον – υπεράκτιο 

αιολικό πάρκο 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με 

απόφασή της, ενέκρινε βά-

σει των Κατευθυντηρίων 

Γραμμών στους τομείς του 

περιβάλλοντος και της ενέρ-

γειας, κρατική ενίσχυση για 

τη δημιουργία στη δυτική 

ακτή της Δανίας υπεράκτιου 

αιολικού πάρκου. Η Επιτρο-

πή θεωρεί ότι το μέτρο   

υποστηρίζει τις ανανεώσι-

μες πηγές ενέργειας και 

προωθεί κοινούς ενεργεια-

κούς και περιβαλλοντικούς 

στόχους, χωρίς να προκαλεί 

αδικαιολόγητη στρέβλωση 

του ανταγωνισμού στην ενι-

αία αγορά. 

Η μη εμπιστευτική εκδοχή 

της απόφασης της Επιτρο-

πής θα είναι διαθέσιμη μό-

λις διευθετηθούν τυχόν ζη-

τήματα απορρήτου. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37220
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37220
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37220
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37220
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39570
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39570
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39570
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39570
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_40305
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_40305
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http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_40305
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Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις 

σης – παράταση προθεσμί-

ας – παράβαση κράτους 

μέλους – «προγράμματα πε-

ριόδου εμπορίας» – τομέας 

φρούτων και λαχανικών   

Νομικό ζήτημα 

Παρατάσεις της προθεσμίας 

υποβολής πληροφοριών 

σχετικά με τη διαδικασία 

ανάκτησης παράνομων ενι-

σχύσεων δεν συνεπάγονται 

υποχρεωτικά και παράταση 

της προβλεπόμενης προθε-

σμίας εκτέλεσης της απόφα-

σης ανάκτησης 

 

 

ΓεΔΕΕ Τ-135/12, 26.02. 

2015, Γαλλία/Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

δημόσιοι υπάλληλοι της 

France Telecom – χρηματο-

δότηση συντάξεων δημοσί-

ων υπαλλήλων – νομοθετική 

μεταρρύθμιση – μείωση του 

αντισταθμίσματος που κατα-

βάλλεται στο Κράτος – οικο-

νομικό πλεονέκτημα – επι-

λεκτικότητα – συμβιβάσιμη 

ενίσχυση υπό όρους  

Νομικό ζήτημα 

Το ιδιαίτερο νομικό κάθε-

στώς της France Telecom 

ως δημόσιας επιχείρησης 

λαμβάνεται υπόψη για την 

ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης 

που αφορά τη χρηματοδό-

τηση των συντάξεων των 

υπαλλήλων της  

 

ΔΕΕ C-518/13, 14.01.2015, 

Eventech 

Λέξεις κλειδιά 

ταξί – μισθωμένα οχήματα – 

λεωφορειόδρομοι – έννοια 

κρατικής ενίσχυσης – κρατι-

κοί πόροι – οικονομικό πλεο-

νέκτημα – επιλεκτικό πλεο-

νέκτημα – αντίκτυπος στο 

εμπόριο μεταξύ κρατών με-

λών 

Νομικό ζήτημα 

Σύστημα κυκλοφορίας, που 

επιτρέπει τη χρήση λεωφο-

ρειοδρόμων σε συγκεκριμέ-

νη κατηγορία ταξί με στόχο 

την ενίσχυση της αποτελε-

σματικότητας του συστήμα-

τος μεταφορών, δεν συνεπά-

γεται τη χρήση κρατικών 

πόρων ούτε την παροχή επι-

λεκτικού οικονομικού πλεο-

νεκτήματος 

 

 

ΓεΔΕΕ Τ-1/12, 15.01.2015, 

Γαλλία/Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

ενίσχυση διάσωσης και ανα-

διάρθρωσης – προβληματι-

κές επιχειρήσεις – Κατευ-

θυντήριες Γραμμές – έννοια 

κρατικής ενίσχυσης – διαδο-

χικές ενισχύσεις που αποτε-

λούν ενιαίο σύνολο – κριτή-

ριο ιδιώτη επενδυτή 

Νομικό ζήτημα 

Επί διαδοχικών κρατικών 

ενισχύσεων υπέρ του ίδιου 

δικαιούχου, το κριτήριο του 

ιδιώτη επενδυτή εφαρμόζε-

ται ανάλογα με το αν αυτές 

μπορούν να διαχωριστούν ή 

αποτελούν ενιαίο σύνολο 

λόγω της ταυτόχρονης χορή-

γησής τους και του επιδιω-

κόμενου σκοπού  

 

 

ΓεΔΕΕ Τ-473/12, 05.02.2 

015, Aer Lingus Ltd/Επι-

τροπή 

ΓεΔΕΕ Τ-500/12, 05.02. 

2015, Ryanair Ltd/Επιτρο-

πή 

Λέξεις κλειδιά 

έννοια κρατικής ενίσχυσης 

– ειδικός φόρος κατανάλω-

σης – αεροπορικές μεταφο-

ρές – μετακύλιση κόστους 

στους επιβάτες – οικονομι-

κό πλεονέκτημα – επιλεκτι-

κός χαρακτήρας – δικαιού-

χοι ενισχύσεως  

Νομικό ζήτημα 

Ο μειωμένος φόρος στις 

αερομεταφορές αποτελεί 

οικονομικό πλεονέκτημα για 

τις αεροπορικές εταιρίες, 

επειδή αυτές είναι σε θέση 

να παρέχουν χαμηλότερες 

τιμές εισιτηρίων και να αυ-

ξήσουν έτσι την πελατεία 

τους 

 

 

ΔΕΕ C-37/14, 12.02.2015, 

Επιτροπή/Γαλλία 

Λέξεις κλειδιά 

κρατικές ενισχύσεις – ανά-

κτηση – δικαιούχοι ενίσχυ-



 

Δημόσιες Συμβάσεις Κρατικές Ενισχύσεις & αγορά 

Ενημερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 1/2015 

Η νομική επιθεώρηση       

ΔηΣΚΕ & αγορά για το 

έτος 2015 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

