
 

 

Έγκριση ελληνικού μηχανισμού δημοπρασιών για ενέργεια από 

ΑΠΕ – SA.48143 

παράλληλα θα μειωθεί στο 

ελάχιστο η στρέβλωση του 

ανταγωνισμού που θα προ-

κληθεί από την κρατική στή-

ριξη.  

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.48143 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στον ιστό-

τοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-18-

5461_el.htm 

Ελλάδα – ηλεκτρική ενέρ-

γεια – μηχανισμός δημο-

πρασιών – ΑΠΕ – ΣΗΘΥΑ – 

Κατευθυντήριες Γραμμές 

για το περιβάλλον και την 

ενέργεια 2014    

Με βάση τον εν λόγω μηχα-

νισμό δημοπρασιών, η Ελ-

λάδα θα διοργανώνει τακτι-

κές ανταγωνιστικές δημο-

πρασίες για τη χορήγηση 

στήριξης σε ΑΠΕ. Συγκεκρι-

μένα, το 2018 η Ελλάδα θα 

διοργανώσει χωριστές δη-

μοπρασίες για εγκαταστά-

σεις αιολικής και ηλιακής 

ενέργειας, προκειμένου να 

προσδιορίσει τις εμπορικές 

προοπτικές τους. 

Από το 2019 και μετά θα 

πραγματοποιούνται κοινές 

δημοπρασίες για εγκατα-

στάσεις αιολικής και ηλια-

κής ενέργειας με στόχο την 

αύξηση του ανταγωνισμού 

και τη μείωση του κόστους 

για τους καταναλωτές ενέρ-

γειας από ανανεώσιμες 

πηγές στην Ελλάδα.  

Η κρατική στήριξη για άλ-

λες τεχνολογίες παραγωγής 

ενέργειας από ΑΠΕ θα απο-

τελέσει αντικείμενο δημο-

πρασιών, όταν ωριμάσουν 

οι εν λόγω τεχνολογίες στην 

ελληνική αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας, δηλαδή όταν 

επιτύχουν ένα προκαθορι-

σμένο επίπεδο διείσδυσης 

στην αγορά. Επιπλέον, η 

Ελλάδα θα αξιολογήσει το 

2020 τις υπάρχουσες δια-

δικασίες υποβολής προ-

σφορών, προτού σχεδιάσει 

τις διαδικασίες υποβολής 

προσφορών για την επόμε-

νη περίοδο 2021-2025. 

Η Επιτροπή αξιολόγησε τον 

μηχανισμό με βάση τις Κα-

τευθυντήριες Γραμμές για 

το περιβάλλον και την ενέρ-

γεια 2014 και κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι μέσω αυ-

τού θα αυξηθεί το μερίδιο 

ηλεκτροπαραγωγής από 

ανανεώσιμες πηγές, σύμ-

φωνα με τους περιβαλλοντι-

κούς στόχους της ΕΕ, ενώ 
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Έγκριση ελληνικού μηχα-
νισμού δημοπρασιών για 
ενέργεια από ΑΠΕ  

Έγκριση 6 μηχανισμών 
δυναμικότητας ηλεκτρι-
κής ενέργειας για ασφά-
λεια εφοδιασμού  

Έγκριση ανάπτυξης   
ηλεκτρικής ενέργειας 
180 MW από βιομάζα 
στη Γαλλία  

Έγκριση βελγικής ενίσχυ-
σης μέσω πιστοποιητι-
κών για πράσινη ενέρ-
γεια και ΣΗΘΥΑ 

Έγκριση γερμανικής κρα-
τικής ενίσχυσης για αγο-
ρά ηλεκτρικών λεωφο-
ρείων  

Όχι κρατική ενίσχυση    
οι συμβάσεις μεταξύ 
αεροδρομίου Lübeck & 
Ryanair  

Συμβατή κρατική ενίσχυ-
ση της Δανίας στο αε-
ροδρόμιο του Bornholm  

ΥΓΟΣ – Έγκριση αντι-
στάθμισης στην POL για 
δίκτυο ταχυδρομείων 
στο ΗΒ  

Όχι κρατική ενίσχυση οι 
χρηματοδοτήσεις από & 
προς ιρλανδική επιχείρη-
ση μη εξυπηρετούμενων 
δανείων 

Έγκριση κροατικού με-
τρου διάσωσης προς τα 
ναυπηγεία Uljanik  

Έγκριση πολωνικής επεν-
δυτικής ενίσχυσης προς 
ΜΜΕ του ναυπηγικού 
τομέα  

Πρόσφατη νομολογία 
ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατι-
κές ενισχύσεις  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5461_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5461_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5461_el.htm
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στρατηγικές εφεδρείες, μη-

χανισμούς που καλύπτουν 

ολόκληρη την αγορά και 

μέτρα ειδικά για την προώ-

θηση της απόκρισης της 

ζήτησης. 

Στρατηγικές εφεδρείες – 

SA.48648 (Βέλγιο), SA. 

45852 (Γερμανία) 

Στις περιπτώσεις του Βελ-

γίου και της Γερμανίας, η 

Επιτροπή ενέκρινε στρατηγι-

κές εφεδρείες. Με τις στρα-

τηγικές εφεδρείες, διατηρεί-

ται ορισμένη δυναμικότητα 

παραγωγής εκτός της αγο-

ράς ηλεκτρικής ενέργειας, 

με σκοπό τη χρησιμοποίησή 

της μόνο σε περιπτώσεις 

έκτακτης ανάγκης. Οι εφε-

δρείες αυτές μπορεί να  

είναι αναγκαίες για την   

ασφάλεια του εφοδιασμού 

με ηλεκτρική ενέργεια, όταν 

οι αγορές ηλεκτρικής ενέρ-

γειας διανύουν μεταβατικές 

περιόδους ή υπόκεινται σε 

μεταρρυθμίσεις και πρέπει 

να προστατευθούν από τον 

κίνδυνο σοβαρής κρίσης 

εφοδιασμού. 

Τόσο το Βέλγιο όσο και η 

Γερμανία έχουν σαφώς 

προσδιορίσει και ποσοτικο-

ποιήσει τους κινδύνους σχε-

τικά με την ασφάλεια του 

εφοδιασμού που πρέπει να 

αντιμετωπίζουν οι εφε-

δρείες. Στην περίπτωση του 

Βελγίου, η εφεδρεία χρειά-

ζεται για τον μετριασμό των 

κινδύνων που σχετίζονται με 

τον εφοδιασμό, λόγω της 

υψηλής εξάρτησης της χώ-

ρας από απαρχαιωμένες 

πυρηνικές εγκαταστάσεις, 

καθώς και από εισαγόμενη 

ηλεκτρική ενέργεια. Στην 

περίπτωση της Γερμανίας, η 

εφεδρεία είναι αναγκαία για 

την ασφάλεια εφοδιασμού 

κατά την τρέχουσα περίοδο 

μεταρρύθμισης της γερμανι-

κής αγοράς ηλεκτρικής  

Βέλγιο – Γερμανία – Ιταλία – 

Πολωνία – Γαλλία – Ελλάδα 

– ασφάλεια εφοδιασμού –

μηχανισμοί δυναμικότητας 

ηλεκτρικής ενέργειας – 

στρατηγικές εφεδρείες – 

συστήματα απόκρισης της 

ζήτησης – Κατευθυντήριες 

Γραμμές για το περιβάλλον 

και την ενέργεια 2014    

Οι μηχανισμοί δυναμικότη-

τας έχουν σημαντικό σκοπό 

την ασφάλεια του εφοδια-

σμού με ηλεκτρική ενέργεια, 

ωστόσο, εάν δεν είναι σω-

στά σχεδιασμένοι μπορεί να 

προκαλέσουν αύξηση των 

τιμών ηλεκτρικής ενέργειας 

για τους καταναλωτές, να 

παρέχουν αθέμιτο πλεονέ-

κτημα σε ορισμένους φο-

ρείς εκμετάλλευσης ενέρ-

γειας και να παρεμποδίσουν 

τις ροές ηλεκτρικής ενέρ-

γειας μεταξύ των χωρών της 

ΕΕ. Γι’ αυτό, η Επιτροπή, σε 

στενή συνεργασία με τις 

αρμόδιες εθνικές αρχές, 

αξιολόγησε έξι μηχανισμούς 

στο Βέλγιο, τη Γαλλία, τη 

Γερμανία, την Ελλάδα, την 

Ιταλία και την Πολωνία, προ-

κειμένου να βεβαιωθεί ότι 

αυτοί πληρούν τα αυστηρά 

κριτήρια που ορίζουν οι κα-

νόνες της ΕΕ για τις κρατι-

κές ενισχύσεις, ιδίως οι Κα-

τευθυντήριες Γραμμές του 

2014 για το περιβάλλον και 

την ενέργεια. Στο πλαίσιο 

αυτό, η Επιτροπή έλαβε επί-

σης υπόψη στοιχεία από την 

τομεακή έρευνα που διενήρ-

γησε το 2016 για τις κρατι-

κές ενισχύσεις όσον αφορά 

τους μηχανισμούς δυναμικό-

τητας. Οι σημερινές αποφά-

σεις συμπληρώνουν τη στρα-

τηγική Ενεργειακής Ένωσης 

της Επιτροπής για την παρο-

χή ασφαλούς, βιώσιμης και 

ανταγωνιστικής ενέργειας 

στην Ευρώπη. 

Ακόμη, όμως, και αν οι μη-

χανισμοί δυναμικότητας εί-

ναι καλά σχεδιασμένοι, δεν 

μπορούν να αντικαταστή-

σουν τις μεταρρυθμίσεις 

στην αγορά ηλεκτρικής   

ενέργειας σε εθνικό και ευ-

ρωπαϊκό επίπεδο. Παράλλη-

λα, έχει αναληφθεί σημαντι-

κό νομοθετικό έργο για την 

αντιμετώπιση των αδυνα-

μιών της αγοράς και του 

ρυθμιστικού πλαισίου, οι 

οποίες περιορίζουν τα κίνη-

τρα που ωθούν τους φορείς 

εκμετάλλευσης ενέργειας να 

επενδύουν σε δυναμικότητα 

ηλεκτρικής ενέργειας και να 

διαφυλάσσουν την ασφά-

λεια του εφοδιασμού. Η δέ-

σμη μέτρων της Επιτροπής 

«Καθαρή ενέργεια για όλους 

τους Ευρωπαίους» του Νο-

εμβρίου 2016, η οποία απο-

τελεί βασική πρόταση για 

την τήρηση των δεσμεύσεων 

που αναλήφθηκαν στο πλαί-

σιο της συμφωνίας του Πα-

ρισιού, συζητείται επί του 

παρόντος.  Η εν λόγω δέσμη 

περιλαμβάνει έναν νέο σχε-

διασμό της αγοράς με σκο-

πό τη δημιουργία των κατάλ-

ληλων κινήτρων για επενδύ-

σεις και για την περαιτέρω 

ανάπτυξη των ανανεώσιμων 

πηγών για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας. Όταν 

η δέσμη εγκριθεί, τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να ευθυ-

γραμμίσουν όλα τα υφιστά-

μενα μέτρα κρατικών ενι-

σχύσεων με κάθε σχετική 

μελλοντική νομοθεσία. 

Οι μηχανισμοί δυναμικότη-

τας που εγκρίνονται σήμερα 

Οι έξι μηχανισμοί δυναμικό-

τητας που εγκρίνονται σήμε-

ρα αφορούν περισσότερο 

από τον μισό πληθυσμό της 

ΕΕ. Περιλαμβάνουν ένα φά-

σμα διαφορετικών μέτρων, 

τα οποία προσαρμόζονται 

στις συγκεκριμένες ανάγκες 

κάθε κράτους μέλους, όπως 

Έγκριση 6 μηχανισμών δυναμικότητας ηλεκτρικής ενέργειας για 

ασφάλεια εφοδιασμού  
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έγκριση από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή των μηχανισμών 

δυναμικότητας στη Μεγάλη 

Βρετανία, τη Γαλλία, την 

Ιρλανδία και τη Βόρειο   

Ιρλανδία με βάση τα ίδια 

κριτήρια. 

Συστήματα απόκρισης της 

ζήτησης – SA.48490 (Γαλ-

λία), SA.48780 (Ελλάδα) 

Στις περιπτώσεις της Γαλ-

λίας και της Ελλάδας, η  

Επιτροπή ενέκρινε μηχανι-

σμούς δυναμικότητας που 

προωθούν ειδικά την από-

κριση της ζήτησης. Τα συ-

στήματα απόκρισης της ζή-

τησης αποζημιώνουν τους 

πελάτες, οι οποίοι μειώνουν 

την κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας τις ώρες που η 

ηλεκτρική ενέργεια δεν   

επαρκεί. Το πλεονέκτημα 

αυτών των συστημάτων εί-

ναι ότι οι φορείς εκμετάλ-

λευσης υποδομών απόκρι-

σης της ζήτησης μπορεί να 

είναι σε θέση να αντιδρούν 

ταχύτερα από ό,τι οι παρα-

γωγοί ηλεκτρικής ενέργειας. 

Επιπλέον, η μείωση της κα-

τανάλωσης είναι μέτρο πε-

ρισσότερο οικολογικό από 

την παραγωγή επιπλέον  

ηλεκτρικής ενέργειας, και 

τα συστήματα αυτά μπο-

ρούν να καταστήσουν περιτ-

τή την κατασκευή πρόσθε-

των σταθμών παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η Γαλλία απέδειξε ότι το 

σύστημα αυτό είναι απαραί-

τητο για την περαιτέρω τό-

νωση του τομέα απόκρισης 

της ζήτησης στη χώρα, όπου 

είναι δυνατόν να σημειωθεί 

εξαιρετική αύξηση της ζήτη-

σης κατά τη διάρκεια ψυ-

χρών καιρικών συνθηκών. 

Στην περίπτωση της Ελλά-

δας, το υφιστάμενο σύστη-

μα έπαιξε σημαντικό ρόλο 

στη διαχείριση της δύσκο-

λης κατάστασης στον τομέα 

της ηλεκτρικής ενέργειας 

στις εξαιρετικά ψυχρές πε-

ριόδους τον Δεκέμβριο του 

ενέργειας και για τη διαχεί-

ριση της σταδιακής κατάρ-

γησης της πυρηνικής παρα-

γωγής ηλεκτρικής ενέρ-

γειας. 

Και οι δύο εφεδρείες έχουν 

προσωρινό χαρακτήρα και 

θα καταργηθούν όταν διευ-

θετηθεί η κατάσταση της 

σχετικής αγοράς. Τέλος, για 

τις στρατηγικές εφεδρείες 

προκηρύσσονται τακτικές, 

ανταγωνιστικές προσκλή-

σεις υποβολής προσφορών, 

ανοικτές σε όλα τα είδη πα-

ρόχων δυναμικότητας, συμ-

περιλαμβανομένης της από-

κρισης της ζήτησης, ώστε να 

διασφαλίζεται αποτελεσμα-

τικός ανταγωνισμός και πε-

ριορισμός του κόστους. 

Σε αυτή τη βάση, η Επιτρο-

πή κατέληξε στο συμπέρα-

σμα ότι και τα δύο μέτρα 

είναι σύμφωνα με τις Κατευ-

θυντήριες Γραμμές του 

2014 για το περιβάλλον και 

την ενέργεια. 

Μηχανισμοί δυναμικότητας 

που καλύπτουν ολόκληρη 

την αγορά – SA.42011 (Ιτα-

λία), SA.46100 (Πολωνία) 

Στις περιπτώσεις της Ιταλίας 

και της Πολωνίας, η Επιτρο-

πή έχει επιτρέψει μηχανι-

σμούς δυναμικότητας που 

καλύπτουν ολόκληρη την 

αγορά. Αυτοί μπορεί να εί-

ναι αναγκαίοι, όταν οι αγο-

ρές ηλεκτρικής ενέργειας 

αντιμετωπίζουν διαρθρωτι-

κά προβλήματα όσον αφο-

ρά την ασφάλεια του εφοδι-

ασμού. Στο πλαίσιο ενός 

τέτοιου μηχανισμού δυναμι-

κότητας για ολόκληρη την 

αγορά, οι πάροχοι δυναμι-

κότητας μπορούν να λαμβά-

νουν ενίσχυση για να παρά-

γουν ηλεκτρική ενέργεια ή, 

στην περίπτωση των φο-

ρέων εκμετάλλευσης υποδο-

μών απόκρισης της ζήτησης, 

για να μειώνουν τη δική  

τους κατανάλωση ηλεκτρι-

κής ενέργειας. 

Τόσο η Ιταλία όσο και η Πο-

λωνία έχουν ταυτοποιήσει 

και ποσοτικοποιήσει με σα-

φήνεια τους κινδύνους σχε-

τικά με την ασφάλεια του 

εφοδιασμού, λαμβάνοντας 

επίσης υπόψη ενδεχόμενες 

εισαγωγές από γειτονικές 

χώρες. Η Ιταλία απέδειξε ότι 

η αγορά κινδυνεύει να χάσει 

σημαντική ποσότητα δυναμι-

κότητας, ενώ φαίνεται απί-

θανο να πραγματοποιηθούν 

νέες επενδύσεις, καθώς οι 

επενδυτές δεν αναμένεται 

να έχουν επαρκή απόδοση 

από τις πωλήσεις ηλεκτρι-

κής ενέργειας. Ομοίως, η 

Πολωνία απέδειξε ότι η δική 

της αγορά ηλεκτρικής ενέρ-

γειας εμφανίζει αδυναμίες, 

λόγω των οποίων οι τιμές 

δεν αποτελούν κίνητρο, 

ώστε οι φορείς παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας να 

διατηρήσουν την υφιστάμε-

νη δυναμικότητα στην αγο-

ρά ή να επενδύσουν σε νέα 

δυναμικότητα. 

Και οι δύο μηχανισμοί στην 

Ιταλία και την Πολωνία είναι 

ανοιχτοί σε όλα τα είδη   

παρόχων δυναμικότητας, 

όπως, κάλυψη της ζήτησης, 

υφιστάμενες και νέες δυνα-

μικότητες, ημεδαποί και αλ-

λοδαποί πάροχοι. Επιπλέον, 

τα μέτρα θα διατηρούν υπό 

έλεγχο το κόστος για τους 

καταναλωτές χάρη σε τακτι-

κές, ανταγωνιστικές δημο-

πρασίες για την ανάθεση 

συμβάσεων δυναμικότητας. 

Παράλληλα, τόσο η Ιταλία 

όσο και η Πολωνία δεσμεύ-

ονται να πραγματοποιήσουν 

μεταρρυθμίσεις στη λειτουρ-

γία των αγορών ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

Σε αυτή τη βάση, η Επιτρο-

πή κατέληξε στο συμπέρα-

σμα ότι και τα δύο μέτρα 

είναι σύμφωνα με τις Κατευ-

θυντήριες Γραμμές του 

2014 για το περιβάλλον και 

την ενέργεια. Οι αποφάσεις 

αυτές ακολουθούν την 
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42011 (Ιταλία), SA.46100 

(Πολωνία), SA.48490 (Γαλ-

λία) and SA.48780 (Ελλάδα) 

στο Μητρώο Κρατικών Ενι-

σχύσεων στον ιστότοπο της 

ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού 

διευθετηθούν τυχόν ζητήμα-

τα περί απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-18-

682_en.htm 

2016 και τον Ιανουάριο του 

2017 και , συνεπώς, το με-

τρο μπορεί να εφαρμοστεί 

ξανά στο άμεσο μέλλον. 

Και τα δύο μέτρα είναι προ-

σωρινά, ενώ μέσω τακτικών 

και ανταγωνιστικών προ-

σκλήσεων υποβολής προ-

σφορών θα στηριχθεί ο πε-

ριορισμός του κόστους. 

Σε αυτή τη βάση, η Επιτρο-

πή κατέληξε στο συμπέρα-

σμα ότι τα μέτρα είναι σύμ-

φωνα με τις Κατευθυντήριες 

Γραμμές του 2014 για το 

περιβάλλον και την ενέρ-

γεια. Οι αποφάσεις αυτές 

κινούνται προς την ίδια κα-

τεύθυνση με την εγκριτική 

απόφαση της Επιτροπής 

ενός ειδικού συστήματος 

στήριξης της απόκρισης της 

ζήτησης στη Γερμανία το 

2016, με βάση τα ίδια κρι-

τήρια. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τους αριθμούς υπόθε-

σης SA.48648 (Βέλγιο),   

SA.45852 (Γερμανία), SA. 

θούν πλήρως στην αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας, ελα-

χιστοποιώντας τις στρεβλώ-

σεις του ανταγωνισμού που 

προκαλούνται από την κρα-

τική στήριξη. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.46698 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στον ιστό-

τοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_MEX-18-

1101_en.htm 

Γαλλία – εγκατάσταση παρα-

γωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

– βιομάζα – μονάδες μεθα-

νοποίησης – Κατευθυντήρι-

ες Γραμμές για την προστα-

σία του περιβάλλοντος και 

την ενέργεια 2014 – 2020 

Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει 

των Κατευθυντήριων Γραμ-

μών για την προστασία του 

περιβάλλοντος και την ενέρ-

γεια 2014 - 2020, την υπο-

βολή προσφορών για την 

κατασκευή και λειτουργία 

στη Γαλλία εγκατάστασης 

παραγωγής ηλεκτρικής   

ενέργειας 180 MW από βιο-

μάζα 

(συμπεριλαμβανομένων μο-

νάδων μεθανοποίησης).  

Οι εν λόγω μονάδες βιομά-

ζας πρέπει να είναι μονάδες 

συμπαραγωγής υψηλής α-

πόδοσης. Η ενίσχυση θα 

χορηγηθεί υπό μορφή προ-

σαύξησης της τιμής αγοράς 

στην οποία οι παραγωγοί 

πωλούν την ηλεκτρική τους 

ενέργεια. Το μέτρο αυτό θα 

βοηθήσει τη Γαλλία να α-

ναπτύξει περαιτέρω τις ανα-

νεώσιμες πηγές ενέργειας 

και, ειδικότερα, να αυξήσει 

την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας από σταθερές 

ανανεώσιμες πηγές ενέρ-

γειας. Θα βοηθήσει επίσης, 

την Ένωση, να επιτύχει τους 

στόχους της για τη χρήση 

ανανεώσιμων πηγών ενέρ-

γειας. Ταυτόχρονα, οι παρα-

γωγοί ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας θα ενσωματω-

Έγκριση ανάπτυξης ηλεκτρικής ενέργειας 180 MW από βιομάζα 

στη Γαλλία – SA.46698 

Έγκριση βελγικής ενίσχυσης μέσω πιστοποιητικών για πράσινη    

ενέργεια και ΣΗΘΥΑ – SA.46013 

τος πράσινων πιστοποιητι-

κών, οι παραγωγοί ανανεώ-

σιμης ηλεκτρικής ενέργειας 

λαμβάνουν ένα πράσινο πι-

στοποιητικό για κάθε MWh 

που παράγουν. 

- Στο πλαίσιο του συστήμα-

τος πιστοποιητικών συνδυ-

Βέλγιο – ανανεώσιμη ηλε-

κτρική ενέργεια – χορήγηση 

πιστοποιητικών – ενεργεια-

κοί στόχοι ΕΕ – Κατευθυντή-

ριες Γραμμές για το περι-

βάλλον και την ενέργεια 

2014    

Τον Οκτώβριο του 2017, το 

Βέλγιο κοινοποίησε δύο με-

τρα για τη στήριξη της ανά-

πτυξης ανανεώσιμης ηλε-

κτρικής ενέργειας και συμ-

παραγωγής υψηλής απόδο-

σης στην περιοχή της Φλάν-

δρας: 

- Στο πλαίσιο του συστήμα-

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-682_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-682_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-682_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-1101_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-1101_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-1101_en.htm
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 συστήματα θα βοηθήσουν 

το Βέλγιο να επιτύχει τον 

στόχο του 2020 για παρα-

γωγή του 13% των ενεργεια-

κών αναγκών του από ανα-

νεώσιμες πηγές. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.46013 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στον ιστό-

τοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-18-

821_en.htm 

ασμένης παραγωγής θερμό-

τητας και ηλεκτρικής ενέρ-

γειας (CHP), οι εγκαταστά-

σεις συμπαραγωγής υψηλής 

απόδοσης λαμβάνουν ένα 

πιστοποιητικό για κάθε 

MWh ενέργειας που εξοικο-

νομούν. 

Οι παραγωγοί ανανεώσιμων 

πηγών ηλεκτρικής ενέργειας 

και οι εγκαταστάσεις συνδυ-

ασμένης παραγωγής υψη-

λής απόδοσης, μπορούν στη 

συνέχεια να πουλήσουν τα 

πιστοποιητικά τους στην 

αγορά και να αποκτήσουν 

έτσι επιπλέον έσοδα από την 

τιμή της αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

Η Επιτροπή αξιολόγησε τη 

συμβατότητα των δύο συ-

στημάτων με τους κανόνες 

της ΕΕ για τις κρατικές ενι-

σχύσεις, και ιδίως τις διατά-

ξεις των Κατευθυντήριων 

Γραμμών του 2014 σχετικά 

με τις κρατικές ενισχύσεις 

για την προστασία του περι-

βάλλοντος και την ενέργεια. 

Κατέληξε στο συμπέρασμα, 

ότι τα δύο συστήματα χορή-

γησης πιστοποιητικών θα 

υποστηρίξουν την παραγω-

γή ηλεκτρικής ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας και συμπαραγωγή 

υψηλής απόδοσης, σύμφω-

να με τους περιβαλλοντι-

κούς στόχους της ΕΕ, ενώ 

ελαχιστοποιείται κάθε στρέ-

βλωση του ανταγωνισμού 

που προκαλείται από την 

κρατική ενίσχυση. Τα δύο 

δοση είναι το κλειδί για τη 

μετάβαση της Ευρώπης στην 

καθαρή ενέργεια και ένα κα-

θοριστικό στοιχείο για την 

επίτευξη της συμφωνίας του 

Παρισιού για τη μείωση των 

εκπομπών στην ΕΕ κατά του-

λάχιστον 40% μέχρι το 

2030. 

Βάσει αυτών, η Επιτροπή 

κατέληξε στο συμπέρασμα 

ότι η συμβολή του σχεδίου 

στους περιβαλλοντικούς στό-

χους της ΕΕ αντισταθμίζει 

κάθε ενδεχόμενη στρέβλωση 

του ανταγωνισμού που επι-

φέρει η δημόσια χρηματοδό-

τηση και την ενέκρινε με 

απευθείας εφαρμογή του 

άρθρου 107 παρ. 3γ ΣΛΕΕ. Η 

Επιτροπή σημείωσε ότι, τα 

κράτη μέλη διαθέτουν πολ-

λές επιλογές όσον αφορά τις 

εναλλακτικές τεχνολογίες για 

τη μείωση των εκπομπών 

καυσαερίων και ο εκσυγχρο-

νισμός των λεωφορείων ντί-

ζελ αποτελεί μια ενδεδειγμέ-

νη επιλογή. 

Γερμανία – αγορά ηλεκτρι-

κών λεωφορείων – δημόσιες 

μεταφορές – υποδομές 

φόρτισης – μείωση εκπο-

μπών CO2 – Απευθείας  

εφαρμογή άρθρου 107 παρ. 

3γ ΣΛΕΕ  

Το γερμανικό σχέδιο ενίσχυ-

σης, με προϋπολογισμό 70 

εκατομμυρίων ευρώ, θα 

στηρίξει τους φορείς δημο-

σίων μεταφορών μέχρι το 

τέλος του 2021, καλύπτο-

ντας τις πρόσθετες δαπάνες 

για την απόκτηση ηλεκτρι-

κών και plug-in υβριδικών 

λεωφορείων αντί των συμ-

βατικών λεωφορείων ντίζελ 

και την κατασκευή της σχε-

τικής υποδομής ηλεκτρικής 

φόρτισης που απαιτείται για 

τη λειτουργία αυτών των 

λεωφορείων. 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό 

το δημόσιο σύστημα ενθαρ-

ρύνει τους φορείς εκμετάλ-

λευσης λεωφορείων να ε-

πενδύσουν σε αυτό το είδος 

οχημάτων και στην απαραί-

τητη υποδομή φόρτισης. Το 

μέτρο αναμένεται να αυξή-

σει τον αριθμό αυτών των 

λεωφορείων στη Γερμανία 

και, ως εκ τούτου, θα μειώ-

σει τις εκπομπές CO2 και 

των ατμοσφαιρικών ρύπων, 

ιδίως στις πόλεις. Επιπλέον, 

προκειμένου να εξασφαλί-

σουν την υποστήριξη, οι φο-

ρείς εκμετάλλευσης των 

δημοσίων μεταφορών πρέ-

πει να εγγυηθούν ότι τα η-

λεκτρικά και plug-in υβριδι-

κά λεωφορεία τους θα λει-

τουργούν με ηλεκτρική ενέρ-

γεια από ανανεώσιμες πη-

γές. 

Το μέτρο ευθυγραμμίζεται 

επίσης με την ευρωπαϊκή 

στρατηγική για την κινητικό-

τητα με χαμηλές εκπομπές 

και την υποστήριξή της για 

τη μετάβαση σε οχήματα με 

μηδενικές εκπομπές στις πό-

λεις, καθώς και τη δημιουρ-

γία μιας αγοράς για τέτοια 

οχήματα. Η ενεργειακή από-

Έγκριση γερμανικής κρατικής ενίσχυσης για αγορά ηλεκτρικών 

λεωφορείων – SA.48190 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-821_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-821_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-821_en.htm
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Όχι κρατική ενίσχυση οι συμβάσεις μεταξύ αεροδρομίου Lübeck & 

Ryanair – SA.31149 

ολοκληρώνει την αξιολόγηση 

των διάφορων μέτρων σχετι-

κά με το αεροδρόμιο 

Lübeck.    

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.31149 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στον ιστό-

τοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_MEX-18-

1101_en.htm 

Γερμανία – αεροδρόμιο 

Lübeck – αεροπορική εται-

ρεία Ryanair – Κατευθυντή-

ριες Γραμμές για τις αερο-

πορικές εταιρείες 2014  

Η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι 

οι δύο συμβάσεις που συνή-

ψε το αεροδρόμιο Lübeck 

με την εταιρεία Ryanair το 

2010 συνάδουν με τους 

ενωσιακούς κανόνες κρατι-

κών ενισχύσεων και, συγκε-

κριμένα, με τις Κατευθυντή-

ριες Γραμμές για τις αερο-

πορικές εταιρείες 2014.  

Το αεροδρόμιο Lübeck 

Blankensee είναι ένα μικρό 

περιφερειακό αεροδρόμιο 

στη Βόρεια Γερμανία, σε 

απόσταση 78 χλμ. από το 

Αμβούργο. Η Επιτροπή κατέ-

ληξε ότι και ένας ιδιώτης 

επενδυτής θα προέβαινε σε 

σύναψη σύμβασης με παρό-

μοιους όρους, συνεπώς οι 

συμβάσεις αυτές δεν ενεί-

χαν στοιχεία κρατικών ενι-

σχύσεων.  

Τον Φεβρουάριο του 2017, 

η Επιτροπή είχε ήδη κρίνει 

ότι αρκετά μέτρα που σχετί-

ζονταν με τη χρηματοδότη-

ση και την ιδιωτικοποίηση 

του αεροδρομίου Lübeck, 

καθώς και μια σύμβαση του 

2000 μεταξύ του αερο-

δρομίου Lübeck  και της 

Ryanair, είναι συμβατά με 

τις Κατευθυντήριες Γραμμές 

για τις αεροπορικές εται-

ρείες του 2014. Με την από-

φαση αυτή, η Επιτροπή  

 http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-18-

1222_en.htm 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.48190 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στον ιστό-

τοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

Συμβατή κρατική ενίσχυση της Δανίας στο αεροδρόμιο του Born-

holm – SA.49331 

του 2014 για τις κρατικές 

ενισχύσεις προς αεροδρό-

μια και αεροπορικές εται-

ρείες, οι οποίες επιτρέπουν 

στα κράτη μέλη να χορη-

γούν ενισχύσεις υπό μορφή 

αντιστάθμισης ΥΓΟΣ σε   

αεροδρόμια που έχουν ση-

μαντικό ρόλο για την περι-

φερειακή συνδεσιμότητα. Η 

έρευνα της Επιτροπής δια-

πίστωσε ότι, χωρίς το αε-

ροδρόμιο, το νησί Bornholm 

θα μειονεκτούσε σημαντικά 

όσον αφορά τη συνδεσιμό-

τητα και την οικονομική  

ανάπτυξη σε σύγκριση με 

άλλες ευρωπαϊκές περιφέ-

ρειες, καθώς το αεροδρόμιο 

Δανία – αερολιμένας – 

Bornholm – ΥΓΟΣ – Κατευ-

θυντήριες Γραμμές για τις 

αεροπορικές εταιρείες 

2014 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η 

δημόσια στήριξη της Δανίας 

στον αερολιμένα του Born-

holm συνάδει με τους ενω-

σιακούς κανόνες κρατικών 

ενισχύσεων. Η δημόσια χρη-

ματοδότηση διευκολύνει την 

περιφερειακή συνδεσιμότη-

τα και συμβάλλει στην ανά-

πτυξη της περιοχής, χωρίς 

να στρεβλώνει αδικαιολόγη-

τα τον ανταγωνισμό στην 

ενιαία αγορά.  

Στο αεροδρόμιο του Born-

holm, που βρίσκεται σε ένα 

νησί της Βαλτικής Θάλασ-

σας, έχει ανατεθεί η παροχή 

της υπηρεσίας γενικού οι-

κονομικού συμφέροντος 

(ΥΓΟΣ), να δέχεται όλες τις 

αεροπορικές εταιρείες που 

επιθυμούν να πετάξουν από 

και προς αυτό. Η εγκεκριμέ-

νη κρατική αντιστάθμιση για 

την ΥΓΟΣ ανέρχεται περίπου 

σε 26 εκατ. DKK (3,5 εκατ. 

Ευρώ) ετησίως έως το 

2020.  

Η Επιτροπή αξιολόγησε το 

μέτρο αυτό σύμφωνα με τις 

Κατευθυντήριες Γραμμές 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-1101_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-1101_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-1101_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1222_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1222_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1222_en.htm
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αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_MEX-18-

783_en.htm 

είναι ο σημαντικότερος κόμ-

βος σύνδεσης του πληθυ-

σμού του με την ηπειρωτική 

χώρα και των τουριστών 

από την υπόλοιπη Ευρώπη 

που επιθυμούν να φτάσουν 

στο Bornholm. Επίσης, η 

Επιτροπή κατέληξε ότι, σύμ-

φωνα με τις Κατευθυντήριες 

Γραμμές, η αντιστάθμιση 

ΥΓΟΣ δεν μπορεί να χρησι-

μοποιηθεί για την άμεση επι-

χορήγηση οποιασδήποτε 

αεροπορικής εταιρείας εξυ-

πηρετεί το αεροδρόμιο. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.49331 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στον ιστό-

τοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

ΥΓΟΣ – Έγκριση αντιστάθμισης στην POL για δίκτυο ταχυδρομείων 

στο ΗΒ - SA.48224 

εγγυήσεις για την αποφυγή 

υπεραντιστάθμισης. Ειδικό-

τερα η POL θα αποζημιωθεί 

μόνον εν μέρει και θα προ-

βεί σε διαχωρισμό λογαρια-

σμών και μηχανισμό μεταγε-

νέστερου ελέγχου. Αυτή η 

απόφαση της Επιτροπής θα 

ισχύει έως ότου το Ηνωμένο 

Βασίλειο παύσει να είναι 

μέλος της ΕΕ. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.48224 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στον ιστό-

τοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_MEX-18-

944_en.htm 

Δίκτυο ταχυδρομείων – χρη-

ματική αντιστάθμιση – Ηνω-

μένο Βασίλειο – Post Office 

Limited (POL) – Πλαίσιο  

ΥΓΟΣ 2012 

Η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι 

η χρηματική αντιστάθμιση 

που χορήγησε το Ηνωμένο 

Βασίλειο στην Post Office 

Limited (POL) είναι σύμφω-

νη με τους κανόνες της ΕΕ 

για παροχή ΥΓΟΣ. Η συγκε-

κριμένη αποζημίωση αποτε-

λεί αντιστάθμιση σχετικά με 

τη λειτουργία ενός δικτύου 

ταχυδρομείων σε ολόκληρο 

το Ηνωμένο Βασίλειο, που 

είναι μεγαλύτερο από αυτό 

που η POL θα είχε επιλέξει 

να αναπτύξει αποκλειστικά 

για εμπορικούς λόγους.  

Τον Ιανουάριο του 2018, το 

Ηνωμένο Βασίλειο κοινοποί-

ησε στην Επιτροπή την πρό-

θεσή του να χορηγήσει στην 

POL, ως αντιστάθμιση για 

την παροχή ΥΓΟΣ κατά την 

επόμενη περίοδο χρηματο-

δότησης, μερική αποζημίω-

ση ύψους περίπου 370 εκα-

τομμυρίων λιρών (περίπου 

418 εκατομμύρια ευρώ). Η 

αποζημίωση αυτή έρχεται 

σε συνέχεια προηγούμενων 

παρόμοιων μέτρων αντι-

στάθμισης για ΥΓΟΣ που 

είχε εγκρίνει η Επιτροπή με 

δύο προηγούμενες αποφά-

σεις της, το 2012 και το 

2015. Η Επιτροπή αξιολόγη-

σε προσεκτικά το παρόν 

μέτρο αντιστάθμισης και 

κατέληξε στο συμπέρασμα 

ότι πρόκειται για κρατική 

ενίσχυση συμβατή με την 

εσωτερική αγορά, καθώς 

πληροί όλες τις προϋποθέ-

σεις του Πλαισίου ΥΓΟΣ 

2012. Η POL θα έχει σαφώς 

καθορισμένες υποχρεώσεις 

παροχής δημόσιας υπηρε-

σίας για περίοδο τριών   

ετών, ενώ προβλέπονται και 

Όχι κρατική ενίσχυση οι χρηματοδοτήσεις από & προς την 

ιρλανδική επιχείρηση μη εξυπηρετούμενων δανείων – SA.43791 

στηκαν ότι η ΝΑΜΑ προκαλεί 

στρεβλώσεις στον ανταγωνι-

σμό στον κατασκευαστικό 

κλάδο, καθώς χορηγεί δά-

νεια με ιδιαίτερα επωφελείς 

όρους σε κατασκευαστικές 

εταιρείες, οι οποίες είναι πι-

Ιρλανδία – δημόσια επιχείρη-

ση χαρτοφυλακίου μη εξυπη-

ρετούμενων δανείων (ΝΑΜΑ) 

– ασυμβίβαστες κρατικές ενι-

σχύσεις – αθέμιτα πλεονε-

κτήματα – κατασκευαστικές 

εταιρείες – όχι παραβίαση 

των ενωσιακών κανόνων κρα-

τικών ενισχύσεων  

Τον Δεκέμβριο του 2015, η 

Επιτροπή έλαβε μία καταγγε-

λία από πέντε κατασκευαστι-

κές εταιρείες. Αυτές ισχυρί-

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-783_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-783_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-783_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-944_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-944_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-944_en.htm
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της απόφασης του 2010 και 

τηρώντας όλες τις σχετικές 

δεσμεύσεις που είχαν αναλά-

βει οι ιρλανδικές αρχές. Άλλα 

μέτρα που αναφέρονταν 

στην καταγγελία, όπως το 

φερόμενο ως πληροφοριακό 

πλεονέκτημα της NAMA, δεν 

συνεπάγονται κρατικές ενι-

σχύσεις. 

- Τέλος, η Επιτροπή κατέληξε 

ότι η επέκταση της χρηματο-

δότησης προς ορισμένα έργα 

ανάπτυξης ακινήτων, όταν 

αυτό κρίνεται ότι είναι βιώσι-

μο από εμπορική άποψη, 

είναι σύμφωνη με τον σκοπό 

που επιδιώκει η ΝΑΜΑ, να 

επιτύχει την καλύτερη δυνα-

τή οικονομική απόδοση για 

το κράτος. Οι ιρλανδικές αρ-

χές αναμένεται να θέσουν σε 

εκκαθάριση τη ΝΑΜΑ εντός 

του αρχικώς προγραμματι-

σμένου χρονικού πλαισίου, 

δηλαδή εντός του 2020/ 

2021. Σ’ αυτή τη βάση, η 

Επιτροπή κατέληξε ότι οι 

δράσεις της ΝΑΜΑ συνάδουν 

με ό,τι προέβλεπε η απόφα-

ση του 2010 για τη ΝΑΜΑ, 

καθώς και με την πρακτική 

και τις κατευθύνσεις της  

Επιτροπής. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.43791 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στον ιστό-

τοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-18-

445_en.htm 

στωτές της ΝΑΜΑ. Επιπλέον, 

οι καταγγέλλουσες εταιρείες 

ισχυρίστηκαν ότι και η ίδια η 

ΝΑΜΑ επωφελείται από σει-

ρά μέτρων ασυμβίβαστων 

κρατικών ενισχύσεων.  

Η ΝΑΜΑ ιδρύθηκε από την 

ιρλανδική κυβέρνηση το 

2009, στο πλαίσιο της οικο-

νομικής κρίσης, προκειμένου 

να επανέλθει η σταθερότητα 

στο ιρλανδικό τραπεζικό σύ-

στημα. Για τον σκοπό αυτόν, 

η ΝΑΜΑ αγόρασε από πέντε 

ιρλανδικά πιστωτικά ινστιτού-

τα μεγάλα χαρτοφυλάκια μη 

εξυπηρετούμενων εμπορικών 

δανείων, που είχαν εξασφα-

λίσεις με ακίνητη και επιχει-

ρηματική περιουσία. Η Επι-

τροπή, με απόφασή της, τον 

Φεβρουάριο του 2010, ενέ-

κρινε την ίδρυση της ΝΑΜΑ 

και της ενίσχυσης που πα-

ρασχέθηκε στα πέντε πιστω-

τικά ιδρύματα σύμφωνα με 

τους ενωσιακούς κανόνες 

κρατικών ενισχύσεων.  

Ο επίσημος σκοπός της    

ΝΑΜΑ είναι να διαχειρίζεται 

τα περιουσιακά στοιχεία που 

αποκτά κατά τρόπο, ώστε να 

αυξηθεί η αξία τους και το 

όποιο πλεόνασμα να επι-

στραφεί στους Ιρλανδούς 

φορολογούμενους. Στην πρά-

ξη, προκειμένου να επιτύχει 

τον σκοπό αυτόν, η ΝΑΜΑ 

είτε εκποιούσε τα ακίνητα 

απευθείας είτε επεξέτεινε τη 

δανειοδότηση προς τους πι-

στωτές της (δηλ. τις κατά-

σκευαστικές εταιρείες), οι 

οποίες θα αξιοποιούσαν τα 

ακίνητα και στη συνέχεια θα 

τα πωλούσαν στην αγορά. Η 

ΝΑΜΑ προέβη στην πώληση 

ακινήτων σε κατασκευαστι-

κές εταιρείες, προκειμένου 

αυτές να κατασκευάσουν 

50.000 μονοκατοικίες ή δια-

μερίσματα (χωρίς περαιτέρω 

ανάμειξη της ΝΑΜΑ, πέραν 

της επέκτασης της δανειοδό-

τησης προς τις κατασκευα-

στικές εταιρείες), ενώ, μέχρι 

το τέλος του 2020, αναμένε-

ται να χρηματοδοτήσει η ίδια 

την ανάπτυξη  έως 20.000 

μονοκατοικιών ή διαμερισμά-

των σε άλλα ακίνητα. 

Αναφορικά με τη χρηματοδό-

τηση που η ΝΑΜΑ παρείχε σε 

ορισμένες κατασκευαστικές 

εταιρείες και την εικαζόμενη 

κρατική ενίσχυση που έλαβε 

η ίδια, η Επιτροπή κατέληξε 

στα εξής συμπεράσματα: 

- Η ΝΑΜΑ επεξέτεινε τη δα-

νειοδότηση σε κατασκευαστι-

κές εταιρείες σε περιπτώσεις 

που κάτι τέτοιο ήταν βιώσι-

μο, από εμπορικής άποψης. 

Αυτό σημαίνει ότι η ΝΑΜΑ 

ενήργησε όπως ένας ιδιώτης 

πιστωτής. Πιο συγκεκριμένα, 

η ΝΑΜΑ απέδειξε ότι προβαί-

νει σε εξαντλητική ανάλυση 

κάθε μεμονωμένης περίπτω-

σης, προκειμένου να αποφα-

σίσει εάν είναι πιο συμφέρον 

να πωλήσει απευθείας ένα 

ακίνητο ή να επεκτείνει ένα 

δάνειο, προκειμένου να αξιο-

ποιηθεί το ακίνητο και εν 

συνεχεία αυτό να πωληθεί 

στην αγορά. Μόλις ολοκλη-

ρωθεί η κατασκευή των μο-

νοκατοικιών και των διαμε-

ρισμάτων, που χρηματοδο-

τούνται εμμέσως από την 

ΝΑΜΑ (μέσω της επέκτασης 

του δανείου), αυτά πωλού-

νται στην αγορά σε τιμές που 

ορίζονται από ανεξάρτητους 

εκτιμητές ακινήτων. Για τον 

λόγο αυτόν, η Επιτροπή συ-

μπέρανε ότι οι κατασκευαστι-

κές εταιρείες που χρηματο-

δοτούνται από τη ΝΑΜΑ δεν 

λαμβάνουν αθέμιτο πλεονέ-

κτημα.  

- Η κρατική ενίσχυση προς τη 

ΝΑΜΑ έχει ήδη εγκριθεί δυ-

νάμει της απόφασης της  

Επιτροπής του 2010. Αυτή 

αφορούσε, συγκεκριμένα, 

την κρατική εγγύηση για τη 

χρηματοδότηση της ΝΑΜΑ, 

καθώς και τα ιδιαίτερα προ-

νόμια και τις φοροαπαλλα-

γές, των οποίων αυτή απο-

λαμβάνει, όπως περιλαμβά-

νονταν στην καταγγελία. Η 

Επιτροπή κατέληξε ότι η  

ΝΑΜΑ έχει αναπτύξει τη δρα-

στηριότητά της στο πλαίσιο 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-445_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-445_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-445_en.htm
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Έγκριση κροατικού μέτρου διάσωσης προς τα ναυπηγεία Uljanik 

– SA.49619 

τρο θα βοηθήσει να διατηρη-

θούν οι θέσεις εργασίας στην 

περιοχή, όπου τα ποσοστά 

της ανεργίας είναι αισθητά 

υψηλότερα από ό,τι ο μέσος 

όρος της Ε.Ε.. Την ίδια στιγ-

μή, οι αυστηρές προϋποθέ-

σεις που συνδέονται με τη 

χρήση της χρηματοδότησης 

και η μικρή χρονική διάρκεια 

του μέτρου περιορίζουν στο 

ελάχιστο τις στρεβλώσεις 

στον ανταγωνισμό.   

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.49619 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στον ιστό-

τοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού διευθετηθούν τυχόν ζη-

τήματα περί απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-18-

391_en.htm 

Κροατία – ναυπηγεία Uljanik 

– λήψη δανείου – Κατευθυ-

ντήριες Γραμμές για τη διά-

σωση και αναδιάρθρωση 

προβληματικών επιχειρή-

σεων 2014 – τρέχουσες  

ανάγκες για ρευστότητα – 

σχέδιο για αναδιάρθρωση  

Στις 15 Ιανουαρίου 2018, οι 

κροατικές αρχές κοινοποίη-

σαν στην Επιτροπή σχέδιο 

χορήγησης κρατικής εγγύη-

σης για δάνειο, ύψους 96 

εκατ. €, προς όφελος του 

ναυπηγείου Uljanik. Η εται-

ρεία, μέλος του ομίλου     

Uljanik, εδρεύει στην Πούλα, 

στην επαρχία Ίστρια της Κρο-

ατίας, και απασχολεί περί-

που 1.800 εργαζομένους. 

Εδώ και αρκετά έτη αντιμε-

τωπίζει οικονομικές δυσκο-

λίες, εξαιτίας των δυσμενών 

συνεπειών της οικονομικής 

κρίσης στον ναυπηγικό τομέα 

γενικά, αλλά και των μειωμέ-

νων παραγγελιών για νέα 

πλοία ειδικά.  

Το υπό κρίση μέτρο θα επι-

τρέψει στο ναυπηγείο Uljanik 

να καταβάλει μισθούς, να 

εξοφλήσει τους προμηθευτές 

και να αποπληρώσει άλλες 

επείγουσες υποχρεώσεις 

εντός των επόμενων μηνών, 

αποτρέποντας, έτσι, το κλεί-

σιμό της, ενόσω αυτή ετοιμά-

ζει το σχέδιο αναδιάρθρω-

σής της.  

Η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι 

η ενίσχυση είναι απαραίτητη, 

προκειμένου να αποτρέψει 

το άμεσο κλείσιμο της εται-

ρείας Uljanik, που θα επιφέ-

ρει σημαντική απώλεια θέ-

σεων εργασίας. Επιπλέον, οι 

προβλεπόμενες ανάγκες για 

ρευστότητα της εταιρείας 

τους επόμενους μήνες βασί-

ζονται σε εύλογους υπολογι-

σμούς και θα παρακολου-

θούνται από ανεξάρτητο  

ελεγκτή σε εβδομαδιαία βά-

ση. Τέλος, οι κροατικές αρ-

χές δεσμεύτηκαν να κοινο-

ποιήσουν το σχέδιο αναδιάρ-

θρωσης της εταιρείας εντός 

των επόμενων έξι μηνών. 

Για τους λόγους αυτούς, η 

Επιτροπή κατέληξε ότι το με-

Έγκριση πολωνικής επενδυτικής ενίσχυσης προς ΜΜΕ του 

ναυπηγικού τομέα – SA.47690    

περιορίζεται στο μέτρο του 

αναγκαίου, ώστε οι θετικές 

επιδράσεις του μέτρου στην 

περιφερειακή ανάπτυξη 

υπερέχουν έναντι των πιθα-

νών στρεβλώσεων στον   

ανταγωνισμό.  

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.47690 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στον ιστό-

τοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-18-

242_en.htm 

Πολωνία –  Κατευθυντήριες 

Γραμμές για τις Περιφερεια-

κές Ενισχύσεις 2014 – ΜΜΕ 

του ναυπηγικού τομέα – 

νέες επενδύσεις – περιφε-

ρειακή ανάπτυξη  

Το πολωνικό καθεστώς περι-

φερειακής επενδυτικής ενί-

σχυσης αποσκοπεί να ενι-

σχύσει μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις (ΜΜΕ) του ναυ-

πηγικού τομέα στις Περι-

φέρειες Pomorskie και 

Zachodniopomorskie. Η ενί-

σχυση θα πάρει τη μορφή 

χορηγιών, επιδοτήσεων επι-

τοκίων και εγγυήσεων. Ο 

συνολικός προϋπολογισμός 

του μέτρου υπολογίζεται σε 

περίπου 18 εκατ. €. Οι Πε-

ριφέρειες Pomorskie και 

Zachodniopomorskie είναι 

επιλέξιμες περιφέρειες για 

χορήγηση περιφερειακών 

ενισχύσεων (σύμφωνα με το 

άρθρο 107 § 3 α’ ΣΛΕΕ).  

Η Επιτροπή αξιολόγησε το 

μέτρο με βάση τις Κατευ-

θυντήριες Γραμμές για τις 

Περιφερειακές Ενισχύσεις 

2014 και κατέληξε ότι αυτό 

θα ενισχύσει τις νέες επεν-

δύσεις για τον εκσυγχρονι-

σμό ενός τομέα, ο οποίος 

παραδοσιακά είναι πολύ ση-

μαντικός για την τοπική οι-

κονομία. Ακόμη, σύμφωνα 

με την Επιτροπή, η ενίσχυση 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-391_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-391_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-391_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-242_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-242_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-242_en.htm
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Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις  

ΓεΔΕΕ Τ-423/14, Λάρκο 

Γενική Μεταλλευτική και 

Μεταλλουργική ΑΕ/ Ευρω-

παϊκή Επιτροπή,          

01.02. 2018 

Λέξεις – Κλειδιά 

Κρατικές ενισχύσεις – ενι-

σχύσεις χορηγηθείσες από 

την Ελλάδα – απόφαση κη-

ρύσσουσα τις ενισχύσεις μη 

συμβατές με την εσωτερική 

αγορά – έννοια της κρατι-

κής ενισχύσεως – πλεονέ-

κτημα – κριτήριο του ιδιώτη 

επενδυτή – ύψος των προς 

ανάκτηση ενισχύσεων –  

ανακοίνωση της Επιτροπής 

περί των κρατικών ενισχύ-

σεων με τη μορφή εγγυή-

σεων 

Νομικό Ζήτημα 

Εάν κράτος μέλος επικαλε-

σθεί το κριτήριο του ιδιώτη 

επενδυτή, οφείλει, σε περί-

πτωση αμφιβολίας, να απο-

δείξει αδιαμφισβήτητα και 

βάσει αντικειμενικών και 

επαληθεύσιμων στοιχείων 

ότι το μέτρο που εφάρμοσε 

συναρτάται με την ιδιότητα 

του μετόχου που έχει το 

κράτος αυτό και που αναμέ-

νει, όπως κάθε άλλος μέτο-

χος, να επιτύχει κέρδος από 

την επένδυσή του αυτήν. 

Από τα στοιχεία αυτά πρέ-

πει να συνάγεται σαφώς ότι 

το οικείο κράτος μέλος είχε 

προβεί στις σχετικές οικονο-

μικές εκτιμήσεις, για να αξι-

ολογήσει την αποδοτικότητα 

της επένδυσής του, πριν ή 

συγχρόνως με την παροχή 

του οικονομικού πλεονεκτή-

ματος. 

Το γεγονός ότι το ελληνικό 

Δημόσιο οφείλει επιστροφή 

φόρων στον δικαιούχο δεν 

μπορεί να λειτουργήσει   

αντισταθμιστικά, ώστε το 

παρεχόμενο σ’ αυτόν πλεο-

νέκτημα, που αποτελεί δια-

κριτό μέτρο από την οφειλή 

ΔΕΕ C-518/16 , ZPT AD/ 

Narodno sabranie na Re-

publika Bulgaria κ.ά., 

28.02.2018 

Λέξεις – Κλειδιά 

Προδικαστική παραπομπή – 

κρατικές ενισχύσεις – Κανο-

νισμός (ΕΚ) 1998/2006 – 

πεδίο εφαρμογής – άρθρο 

35 ΣΛΕΕ – ενισχύσεις ήσσο-

νος σημασίας υπό μορφή 

φορολογικής ελαφρύνσεως 

– εξαγωγικές ενισχύσεις – 

εθνική νομοθεσία η οποία 

δεν παρέχει τη φορολογική 

ελάφρυνση σε επενδύσεις 

για την παραγωγή προϊό-

ντων προοριζομένων για 

εξαγωγή 

Νομικό Ζήτημα 

Ο χαρακτηρισμός ενός με-

τρου ως «μέτρου ισοδυνά-

μου αποτελέσματος με πο-

σοτικό περιορισμό επί των 

εξαγωγών» προϋποθέτει την 

ύπαρξη περιοριστικών απο-

τελεσμάτων επί των εμπορι-

κών συναλλαγών, τα οποία 

μπορεί να είναι ακόμη και 

ήσσονος σημασίας, αρκεί 

να μην είναι ούτε υπερβολι-

κά αβέβαια ούτε υπερβολι-

κά έμμεσα. Μια επενδυτική 

ενίσχυση, εφόσον δεν προσ-

διορίζεται καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο, τόσο ως προς τα βα-

σικά χαρακτηριστικά της 

όσο και ως προς το ποσό 

της, από την ποσότητα των 

εξαγόμενων προϊόντων, δεν 

συγκαταριθμείται μεταξύ 

των ενισχύσεων για δραστη-

ριότητες που σχετίζονται με 

εξαγωγές, κατά την έννοια 

του άρθρου 1 παρ. 1δ του 

Κανονισμού 1998/2006 και 

δεν εμπίπτει, επομένως, στο 

πεδίο εφαρμογής της διατά-

ξεως αυτής, ακόμη και αν οι 

τοιουτοτρόπως στηριζόμε-

νες επενδύσεις επιτρέπουν 

την ανάπτυξη προϊόντων 

που προορίζονται για εξαγω-

γή. 

ΓεΔΕΕ Τ-216/15, Dôvera 

zdravotná poist’ovňa a.s., /

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

05.02.2018 

Λέξεις – Κλειδιά 

Κρατικές ενισχύσεις – Οργα-

νισμοί ασφάλισης ασθενείας 

– αύξηση κεφαλαίου, απο-

πληρωμή χρεών, επιδοτή-

σεις και σύστημα εξισορρό-

πησης κινδύνων – απόφαση 

που δεν διαπιστώνει κρατική 

ενίσχυση – έννοια της κρατι-

κής ενίσχυσης – έννοια της 

επιχείρησης και της οικονο-

μικής δραστηριότητας – 

αρχή της αλληλεγγύης – 

κρατική εποπτεία – δραστη-

ριότητα οικονομικής φύ-

σεως – ανταγωνισμός σχετι-

κά με την ποιότητα – επιχει-

ρηματική δραστηριότητα 

που αποσκοπεί στο κέρδος 

– χρήση και  διανομή κερ-

δών – νομικό σφάλμα – 

σφάλμα εκτιμήσεως 

Νομικό Ζήτημα 

Η προσφορά αγαθών ή υπη-

ρεσιών χωρίς οικονομικό 

όφελος από κάποιον φορέα 

δεν αποτρέπει τον χαρακτη-

ρισμό αυτού ως επιχείρη-

σης. Οι μη κερδοσκοπικοί 

οργανισμοί που συμβάλλουν 

στη διοίκηση του συστήμα-

τος κοινωνικής ασφάλισης 

με βάση την αρχή της αλλη-

λεγγύης, μπορούν να θεωρη-

θούν ότι ασκούν οικονομική 

δραστηριότητα. Συνεπώς, 

δεν αρκεί απλώς ο κοινωνι-

κός σκοπός της ασφάλισης 

υγείας, για να μην χαρακτη-

ριστεί η δραστηριότητα ενός 

οργανισμού ως οικονομική 

δραστηριότητα, αλλά επι-

πλέον απαιτείται να εξετάζε-

ται εάν η δραστηριότητα 

ασκείται κατ’ εφαρμογήν 

της αρχής της αλληλεγγύης 

και εάν υπάρχει κρατική 

εποπτεία. 
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Νομικό Ζήτημα 

Η επίκληση της αρχής της 

δικαιολογημένης εμπιστοσύ-

νης δεν μπορεί να βασισθεί 

μόνο στην καθυστερημένη 

δράση εκ μέρους της Επιτ-

ροπής, αλλά προϋποθέτει 

ότι ο ενδιαφερόμενος έχει 

λάβει συγκεκριμένες διαβε-

βαιώσεις, άνευ όρων και 

προϋποθέσεων, από αξιό-

πιστες και αρμόδιες πηγές 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Εξάλλου, η αρχή της ίσης 

μεταχείρισης συνεπάγεται 

ότι δεν μπορούν να αντιμε-

τωπίζονται με διαφορετικό 

τρόπο παρόμοιες περιπτώ-

σεις ούτε και να αντιμετωπί-

ζονται με όμοιο τρόπο δια-

φορετικές περιπτώσεις, εκ-

τός και εάν μια τέτοια αντι-

μετώπιση μπορεί να θεωρη-

θεί αντικειμενικά δικαιολο-

γημένη.  

 

 

ΔΕΕ C-363/16 P, Ευρωπαϊ-

κή Επιτροπή/ Ελληνική Δη-

μοκρατία, 17.01.2018 

Λέξεις – Κλειδιά 

Παράβαση κράτους μέλους 

– κρατικές ενισχύσεις –  

ενίσχυση κηρυχθείσα παρά-

νομη και μη συμβατή με την 

εσωτερική αγορά – υποχρέ-

ωση ανακτήσεως – άρθρο 

108, παράγραφος 2, δεύτε-

ρο εδάφιο, ΣΛΕΕ – Κανονι-

σμός (ΕΚ) 659/1999 – 

άρθρο 14, παράγραφος 3 – 

δικαιούχος εταιρία η οποία 

κηρύχθηκε σε πτώχευση – 

Ενωμένη Κλωστοϋφαντουρ-

γία – διαδικασίες αφερεγγυ-

ότητας – εγγραφή των απαι-

τήσεων στον πίνακα κατατά-

ξεως των πιστωτών – παύση 

της δραστηριότητας – ανα-

στολή της πτωχευτικής δια-

δικασίας προκειμένου να 

εξεταστεί η δυνατότητα επα-

νέναρξης της λειτουργίας – 

υποχρέωση ενημερώσεως – 

μη εκπλήρωση 

του Δημοσίου, να αποφύγει 

τον χαρακτηρισμό του ως 

κρατικής ενισχύσεως. Η  

εξαίρεση του άρθρου 107, 

παράγραφος 2, στοιχείο βʹ, 
ΣΛΕΕ πρέπει να ερμηνεύεται 

περιοριστικώς και αφορά 

μόνον οικονομικά μειονεκτή-

ματα που προκαλούνται 

άμεσα από θεομηνίες ή από 

άλλα έκτακτα γεγονότα, στα 

οποία δεν εντάσσονται τα 

θανατηφόρα εργατικά ατυ-

χήματα και η οικονομική και 

χρηματοπιστωτική κρίση 

στην Ελλάδα εν γένει, που 

επικαλείται η προσφεύγου-

σα. 

Οσάκις η Επιτροπή διατάσ-

σει την επιστροφή ενισχύ-

σεως η οποία κρίθηκε μη 

συμβατή με την εσωτερική 

αγορά, δεν υπέχει την υπο-

χρέωση να καθορίσει το 

ακριβές ποσό της προς   

ανάκτηση ενισχύσεως. Δεν 

μπορεί, όμως, να διατάξει 

την ανάκτηση ποσού χαμη-

λότερου ή υψηλότερου της 

αξίας της ενισχύσεως που 

έλαβε ο δικαιούχος. 

  

 

ΓεΔΕΕ Τ-412/14, Λάρκο 

Γενική Μεταλλευτική και 

Μεταλλουργική ΑΕ/ Ευρω-

παϊκή Επιτροπή, 01.02. 

2018 

Λέξεις – Κλειδιά 

Προσφυγή ακυρώσεως – 

κρατικές ενισχύσεις – πώλη-

ση ορισμένων στοιχείων του 

ενεργητικού τα οποία εκμε-

ταλλεύεται επιχείρηση ή 

ανήκουν σε αυτή, στο πλαί-

σιο προγράμματος ιδιωτικο-

ποιήσεως – έλλειψη οικονο-

μικής συνέχειας – προσφυ-

γή ασκηθείσα από τη δικαι-

ούχο της ενισχύσεως – 

έλλειψη εννόμου συμφέρο-

ντος – απαράδεκτο 

Νομικό Ζήτημα 

Η υποχρέωση επιστροφής 

παράνομων και ασυμβίβα-

στων ενισχύσεων, εφόσον 

απορρέει από την αρνητική 

και όχι από την προσβαλλό-

μενη απόφαση, με την    

οποία απλώς διαπιστώνεται 

ότι δεν υφίσταται οικονομι-

κή συνέχεια μεταξύ της 

προσφεύγουσας πωλήτριας 

και των αγοραστών των επί-

μαχων στοιχείων ενεργητι-

κού στο πλαίσιο του σχεδίου 

μεταβιβάσεως, δεν μπορεί 

να θεμελιώσει την ύπαρξη 

εννόμου συμφέροντος για 

την άσκηση προσφυγής  

ακυρώσεως, καθώς η επι-

στροφή των ασυμβίβαστων 

ενισχύσεων δεν αφορά τους 

αγοραστές από τη στιγμή 

που διαπιστώθηκε η μη 

ύπαρξη συνέχειας. Κατά 

συνέπεια, ακόμα και αν  

ακυρωνόταν η προσβαλλό-

μενη απόφαση, η άσκηση 

της προσφυγής δεν θα μπο-

ρούσε να ωφελήσει τον διά-

δικο που την άσκησε και η 

προσφεύγουσα πωλήτρια 

εταιρία θα είχε την υποχρέ-

ωση να επιστρέψει το σύνο-

λο των επίμαχων ενισχύ-

σεων. 

 

 

ΓεΔΕΕ Τ-172/16, Centro 

Clinico e Diagnostico G. B. 

Morgagni Srl/Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 26.01.2018 

Λέξεις – Κλειδιά 

Κρατικές ενισχύσεις – εκ-

πτώσεις φόρου και εισφο-

ρών των επιχειρήσεων που 

βρίσκονται σε περιοχές που 

έχουν θιγεί από φυσικές 

καταστροφές που παρουσι-

άσθηκαν στην Ιταλία – α-

συμβίβαστη κρατική ενίσχυ-

ση – προσφυγή ακυρώσεως 

– δυνητικός δικαιούχος ο 

κάτοχος κεκτημένου δικαιώ-

ματος – άμεση και μεμονω-

μένη εφαρμογή – παραδε-

κτό – αρχή της ίσης μεταχεί-

ρισης – αρχή της δικαιολο-

γημένης εμπιστοσύνης 
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με τον έλεγχο που διενεργεί 

η Επιτροπή. To κράτος δεν 

κατόρθωσε να αποδείξει 

στη βάση αντικειμενικών και 

επαληθεύσιμων στοιχείων, 

όπως επιτάσσει το κριτήριο 

του ιδιώτη επενδυτή που 

επικαλέσθηκε, ότι το υπό 

κρίση μέτρο τίθεται σε    

εφαρμογή στο πλαίσιο της 

ιδιότητάς του, ως μετόχου, 

και ότι η λήψη του βασίζεται 

σε αντικειμενικές οικονομι-

κές εκτιμήσεις. Προκειμένου 

η Επιτροπή να αποφανθεί 

εάν ένα μέτρο λαμβάνεται 

από το κράτος στο πλαίσιο 

της ιδιότητάς του ως μετό-

χου ή της άσκησης δημό-

σιας εξουσίας, οφείλει να 

λαμβάνει υπόψη το σύνολο 

των στοιχείων που τέθηκαν 

υπόψη της, καθώς επίσης 

και να εξετάζει τη φύση, το 

αντικείμενο, τον επιδιωκόμε-

νο σκοπό, το πλαίσιο και 

τους κανόνες που διέπουν 

το εξεταζόμενο μέτρο. 

 

Νομικό Ζήτημα 

Η οριστική παύση των δρα-

στηριοτήτων επιχείρησης, η 

οποία αντιμετωπίζει δυσκο-

λίες ή τελεί σε κατάσταση 

πτώχευσης και η οποία έχει 

λάβει κρατική ενίσχυση, 

επιβάλλεται μόνο στην πε-

ρίπτωση κατά την οποία η 

ανάκτηση της ενισχύσεως 

στο σύνολό της είναι αδύνα-

τη κατά τη διάρκεια της 

πτωχευτικής διαδικασίας. Η 

καθυστερημένη εγγραφή 

των σχετικών με τις οικείες 

ενισχύσεις απαιτήσεων από 

το κράτος μέλος συνιστά 

παράβαση της προθεσμίας 

που έχει θέσει η Επιτροπή 

για την ανάκτηση σύμφωνα 

με το άρθρο 108 παρ. 2 εδ. 

β ΣΛΕΕ. Η προθεσμία ουδό-

λως επηρεάζεται, εάν το 

κράτος μέλος δεν υποβάλει 

αίτηση για παράταση της 

προθεσμίας που ορίστηκε 

και χωρίς ενημέρωση της 

Επιτροπής. 

ΓεΔΕΕ Τ-747/15, Électricité 

de France (EDF)/Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 16.01.2018 

Λέξεις – Κλειδιά 

Κρατικές ενισχύσεις – χορή-

γηση ενισχύσεων από τις 

γαλλικές αρχές στην EDF – 

επαναξιολόγηση με ποσό-

στωση κεφαλαίου των προ-

βλέψεων που δημιουργήθη-

καν με φοροαπαλλαγή για 

την ανανέωση του γαλλικού 

δικτύου μεταφοράς υψηλής 

τάσης – ασυμβίβαστη κρατι-

κή ενίσχυση – αρχή του δε-

δικασμένου – κριτήριο του 

ιδιώτη επενδυτή 

Νομικό Ζήτημα 

Η Επιτροπή δεν είναι υπο-

χρεωμένη, στο πλαίσιο του 

καθήκοντος επιμέλειας που 

υπέχει, να κάνει αναφορά 

σε κάθε έγγραφο που της 

διαβιβάζει ο δικαιούχος της 

ενίσχυσης, εφόσον ο τελευ-

ταίος δεν καταδεικνύει πώς 

το έγγραφο αυτό σχετίζεται 
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Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 

Η Ελληνική Επιθεώρηση 

Ευρωπαϊκού Δικαίου 

εκδίδεται από το έτος 

1981 από το ΚΔΕΟΔ σε 

συνεργασία με τον Δικη-

γορικό Σύλλογο Θεσσα-

λονίκης 4 φορές το χρό-

νο στην ελληνική γλώσ-

σα, ενώ από το 2004 

εκδίδεται ετησίως ένα 

πέμπτο ξενόγλωσσο 

τεύχος. Αντικείμενό της 

αποτελεί το σύνολο του 

Ευρωπαϊκού Δικαίου, 

καθώς και οι τομείς της 

προστασίας των ανθρω-

πίνων δικαιωμάτων και 

του διεθνούς δικαίου, 

δημόσιου και ιδιωτικού. 

Ειδικά τεύχη παρουσιά-

ζουν αφιερώματα σε 

θέματα ιδιαίτερου ενδι-

αφέροντος, όπως λ.χ. η 

Σύμβαση των Βρυξελ-

λών, η ραδιοτηλεόραση, 

το περιβάλλον, οι συμ-

βάσεις δημόσιων 

έργων, η εκπαίδευση 

και η διαφήμιση. 

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 Οικονομίας  και 

Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Οικονομικών 

αλλά και σε όλους τους δημόσιους φορείς 

νομική υποστήριξη, προκειμένου οι κρατι-

κές 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 
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