
μέτρων για την αναθεώρηση 

και την εφαρμογή τους 

(Απόφαση, ΕΕ 2012 L 7/3, 

Ανακοίνωση EE 2012 C 8/4, 

Πλαίσιο, ΕΕ 2012 C 8/15).  

Η ισχύς του Κανονισμού 

360/2012 λήγει στις 31.12. 

2018. 

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

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2012:114:0008:00

13:EL:PDF 

http://ec.europa.eu/

competition/state_aid/

legislation/sgei.html 

Επιτροπή – Κανονισμός de 

minimis – ΥΓΟΣ 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέ-

δωσε de minimis Κανονι-

σμό για τις ενισχύσεις που 

χορηγούν τα κράτη μέλη 

υπό μορφή αντιστάθμισης 

σε επιχειρήσεις για την πα-

ροχή Υπηρεσιών Γενικού 

Οικονομικού Συμφέροντος.  

Ο νέος Κανονισμός 360/ 

2012 (ΕΕ 2012 L 114/8) 

προβλέπει ότι ενισχύσεις 

μέχρι του ποσού των 

500.000 ευρώ, για οποια-

δήποτε περίοδο τριών οικο-

νομικών ετών, προς παρό-

χους ΥΓΟΣ δεν θεωρούνται 

κρατικές ενισχύσεις κατά 

την έννοια του άρθρου 107 

ΣΛΕΕ. Η Επιτροπή θεωρεί 

ότι η χρηματοδότηση παρό-

χων ΥΓΟΣ μέχρι το παραπά-

νω ανώτατο χρηματικό όριο 

δεν επηρεάζει τον ανταγω-

νισμό ή το εμπόριο μεταξύ 

των κρατών μελών. Σύμφω-

να με την Επιτροπή, ο πα-

ραπάνω Κανονισμός απλο-

ποιεί τη διαδι-

κασία χρηματο-

δότησης τόσο 

για τις κρατικές 

αρχές όσο και 

για τους παρό-

χους ΥΓΟΣ, κα-

θώς μειώνει το 

διοικητικό κό-

στος, ενώ πα-

ράλληλα αυξά-

νει και την α-

σφάλεια δικαί-

ου, θέτοντας το όριο των 

500.000 ευρώ, κάτω από 

το οποίο η αντιστάθμιση 

θεωρείται ότι δεν εμπίπτει 

στους κανόνες περί κρατι-

κών ενισχύσεων. 

Ο Κανονισμός 360/2012 

αποτελεί το επιστέγασμα 

των πρωτοβουλιών της Επι-

τροπής όσον αφορά την 

αναμόρφωση των κανόνων 

της ΕΕ στις ενισχύσεις που 

χορηγούνται για την παρο-

χή Υπηρεσιών Γενικού Οικο-

νομικού Συμφέροντος, κα-

θώς το Δεκέμβριο του 

2011 είχε εκδώσει δέσμη 

Η Επιτροπή θέσπισε Κανονισμό de minimis για ενισχύσεις στις 

ΥΓΟΣ 

  Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (MoKE) 
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Σύνταξη: Ε. Μουαμελετζή, ΔΝ, Δικηγόρος, Διευθύντρια Ερευνών ΚΔΕΟΔ, Συντονίστρια ΜοΚΕ 

Επιμέλεια ύλης: Αικ. Δ. Σγουρίδου, Χ. Κουρκούτη, Δικηγόροι, Στελέχη ΜοΚΕ 

Κανονισμός de minimis 

για ενισχύσεις στις ΥΓΟΣ 

Εξαίρεση της Ελλάδας 
από τον κατάλογο των 
χωρών με εμπορεύσι-

μους κινδύνους 

Οικονομικό «ευ αγωνί-
ζεσθαι» στο επαγγελμα-

τικό ποδόσφαιρο 

Διαβούλευση για τον 
κινηματογράφο και τα 

οπτικοακουστικά έργα   

Επιτόκια αναφοράς, 
προεξόφλησης και α-

νάκτησης – Μάιος 2012  

Εθνικά μέτρα κατά τη 
διάρκεια της χρηματο-

πιστωτικής κρίσης 

Ανάκτηση μέρους των 
ενισχύσεων που χορήγη-

σε ο ΕΛΓΑ 

Προσφυγή της Ελλάδας 
κατά της Απόφασης της 

Επιτροπής για τον ΕΛΓΑ 

Προσφυγές ελληνικών 
καζίνο κατά Απόφασης 
ανάκτησης παράνομων 

κρατικών ενισχύσεων  

Δεύτερη ανακεφαλαιο-
ποίηση της Εθνικής 

Τράπεζας 

Ελληνικά καθεστώτα 
ενισχύσεων στο πλαίσιο 
των πρωτοβουλιών 

ENIAC και ARTEMIS 

Ελληνικό καθεστώς για 

έργα δικτύωσης  

Διμερής Συνεργασία 
Ε&Τ Ελλάδας-Κίνας 

2012-2014  

Κυπριακά καθεστώτα 

ενισχύσεων 

Πρόσφατη νομολογία 

ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ  

Εξαίρεση της Ελλάδας από τον κατάλογο των χωρών με 

εμπορεύσιμους κινδύνους 

κρατικών ενισχύσεων στη 

βραχυπρόθεσμη ασφάλιση 

των εξαγωγικών πιστώσεων 

(ΕΕ 1997 C 281/4), εξαι-

ρώντας την Ελλάδα από τον 

κατάλογο των χωρών με 

κρατικές ενισχύσεις – Ανα-

κοίνωση για την βραχυπρό-

θεσμη ασφάλιση εξαγωγι-

κών πιστώσεων – τροποποί-

ηση – κατάλογος – εμπο-

ρεύσιμοι κίνδυνοι – Ελλάδα  

Στις 21.04.2012 η Επιτρο-

πή εξέδωσε Ανακοίνωση 

(ΕΕ 2012 C 117/01), η ο-

ποία τροποποιεί την Ανακοί-

νωση του 1997 περί εφαρ-

μογής των κανόνων περί 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:114:0008:0013:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:114:0008:0013:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:114:0008:0013:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:114:0008:0013:EL:PDF
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/sgei.html
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/sgei.html
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/sgei.html
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σφαλιστική κάλυψη για εξα-

γωγές προς την Ελλάδα, σε 

σχέση με τη δριμεία οικονο-

μική αναταραχή της ελληνι-

κής οικονομίας. 

Η Ανακοίνωση ισχύει από τις 

20.04.2012. 

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

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2012:117:0001:0

002:EL:PDF 

εμπορεύσιμους κινδύνους. 

Στην τροποποιηθείσα Ανα-

κοίνωση του 1997 ορίζεται 

ότι οι εμπορεύσιμοι κίνδυνοι 

δεν μπορούν να καλύπτο-

νται από ασφάλιση εξαγωγι-

κών πιστώσεων με τη στήρι-

ξη των κρατών μελών. 

«Εμπορεύσιμοι κίνδυνοι», 

σύμφωνα με τους ορισμούς 

της Ανακοίνωσης, είναι οι 

εμπορικοί και πολιτικοί κίν-

δυνοι κρατικών και μη κρα-

τικών οφειλετών που είναι 

εγκατεστημένοι σε χώρες 

που αναφέρονται στο πα-

ράρτημα της Ανακοίνωσης, 

με περίοδο κινδύνου μικρό-

τερη των δύο ετών. 

Η Επιτροπή έλαβε σχετικά 

υπόψη της την ανάγκη να 

εξασφαλιστεί η συνέχεια και 

η ασφάλεια δικαίου στη 

διεκπεραίωση της βραχυπ-

ρόθεσμης ασφάλισης εξα-

γωγικών πιστώσεων, καθώς 

και τη στενότητα που παρα-

τηρείται στην ιδιωτική α-

Κοινή δήλωση Επιτροπής και UEFA για το οικονομικό «ευ αγωνί-

ζεσθαι» στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο 

λωση τονίζει το γεγονός ότι 

καταρχήν μία τέτοια χρημα-

τοδότηση είναι ασυμβίβα-

στη με τους κανόνες περί 

κρατικών ενισχύσεων και 

σημειώνει ότι οι κοινοποιή-

σεις που έχει δεχθεί η Επι-

τροπή μέχρι τώρα είναι ελά-

χιστες. 

Τέλος, η Επιτροπή και η 

UEFA προτίθενται να εντεί-

νουν τη συνεργασία τους σε 

τομείς, όπως η φορολογική 

μεταχείριση και η ενίσχυση 

ποδοσφαιρικών συλλόγων 

που βρίσκονται υπό αναδι-

άρθρωση, με στόχο τη χρη-

στή οικονομική διαχείριση 

κατά την τρέχουσα συγκυ-

ρία της χρηματοπιστωτικής 

κρίσης. 

http://europa.eu/rapid/

pressReleasesAction.do?

refer-

ence=IP/12/264&format=

HTML&aged=0&language=

EN&guiLanguage=en 

Επιτροπή – UEFA – κοινή 

δήλωση – επαγγελματικό 

ποδόσφαιρο – χρηματοδό-

τηση – οικονομικό «ευ αγω-

νίζεσθαι» 

Στις 21.03.2012 η Ευρωπαϊ-

κή Επιτροπή και η UEFA εξέ-

δωσαν κοινή δήλωση για τη 

συμβατότητα των κανόνων 

του οικονομικού «ευ αγωνί-

ζεσθαι» με τους κανόνες 

περί κρατικών ενισχύσεων 

της ΕΕ. 

Το οικονομικό «ευ αγωνίζε-

σθαι» (Financial Fair Play) 

αποτελεί ένα πλαίσιο κανό-

νων που εφαρμόζει η UEFA, 

προκειμένου να διασφαλίσει 

ότι οι ευρωπαϊκοί επαγγελ-

ματικοί σύλλογοι δραστηριο-

ποιούνται στο χώρο του πο-

δοσφαίρου με ίδια οικονομι-

κά μέσα και ως εκ τούτου 

διατηρείται ένα επίπεδο υγι-

ούς ανταγωνισμού μεταξύ 

τους. Το FFP θεσμοθετήθη-

κε εξαιτίας του αυξημένου 

παθητικού πολλών ποδο-

σφαιρικών σωματείων στην 

Ευρώπη και της συνακόλου-

θης αδυναμίας βιωσιμότη-

τάς τους μέσα σε ένα περι-

βάλλον υγιούς ανταγωνι-

σμού. 

Επιπλέον, το εύρος των ε-

μπορικών δραστηριοτήτων 

των ποδοσφαιρικών σωμα-

τείων είναι μεγάλο, καθώς 

συμμετέχουν σε πολλές αγο-

ρές: διεθνείς διαγωνισμοί, 

αγορά, πώληση και δανει-

σμός παικτών και τηλεοπτι-

κά δικαιώματα. Επομένως, 

η χρηματοδότηση των συλ-

λόγων αυτών από το κράτος 

μπορεί να στρεβλώσει τον 

ανταγωνισμό και να επηρεά-

σει το εμπόριο μεταξύ των 

κρατών μελών. Με δεδομέ-

νη την κακή οικονομική κα-

τάσταση πολλών συλλόγων, 

ενδεχομένως πολλές κρατι-

κές αρχές να προσπαθή-

σουν να χορηγήσουν κρατι-

κές ενισχύσεις. Η κοινή δή-

 

Βραχυπρόθεσμη 

ασφάλιση εξαγω-

γικών πιστώσεων  

Η Επιτροπή θέτει σε διαβούλευση σχέδιο Ανακοίνωσης για τον 

κινηματογράφο και τα οπτικοακουστικά έργα   

Ανακοίνωσης του 2001 για 

τον κινηματογράφο, η Επι-

τροπή παρουσίασε ένα ολο-

κληρωμένο σχέδιο της νέας 

Επιτροπή – δημόσια διαβού-

λευση – Ανακοίνωση για τον 

κινηματογράφο – οπτικοα-

κουστικά έργα 

Σε συνέχεια της διαβούλευ-

σης, η οποία ξεκίνησε τον 

Ιούνιο του 2011, αναφορικά 

με την  αναθεώρηση της 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:117:0001:0002:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:117:0001:0002:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:117:0001:0002:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:117:0001:0002:EL:PDF
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/264&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/264&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/264&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/264&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/264&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/264&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.google.gr/imgres?q=audiovisual&num=10&um=1&hl=el&client=firefox-a&rls=org.mozilla:el:official&biw=1288&bih=695&tbm=isch&tbnid=5k0PEC2OU5CWQM:&imgrefurl=http://vidavazia.com.br/cursos-de-audiovisual-senac/&docid=pvhPCsiYEY0x5M&imgurl=http://vid
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Η προθεσμία υποβολής πα-

ρατηρήσεων εκπνέει στις 14 

Ιουνίου 2012. Το σχέδιο της 

Ανακοίνωσης, σε όλες τις 

επίσημες γλώσσες της ΕΕ, 

έχει αναρτηθεί στη διεύθυν-

ση: 

http://ec.europa.eu/

competition/

consulta-

tions/2012_state_aid_films

/index_en.html 

Ανακοίνωσης στον τομέα 

αυτόν, το οποίο έθεσε προς 

διαβούλευση.  

Στο πλαίσιο της παρούσας 

διαβούλευσης, η Επιτροπή 

καλεί όλους τους ενδιαφε-

ρομένους (πολίτες, οργανι-

σμούς, δημόσιες αρχές) να 

σχολιάσουν το νέο σχέδιο 

Ανακοίνωσης. Μετά από την 

εξέταση των παρατηρήσεων 

που θα υποβληθούν, προ-

βλέπεται η θέσπιση, εντός 

του δευτέρου εξαμήνου του 

2012, μιας αναθεωρημένης 

Ανακοίνωσης για τον κινη-

ματογράφο, η οποία θα α-

ντικαταστήσει την Ανακοίνω-

ση του 2001 όσον αφορά τα 

κριτήρια συμβατότητας των 

ενισχύσεων στον υπόψη 

τομέα. Σημειώνεται ότι η 

ισχύς της Ανακοίνωσης του 

2001, μετά από διαδοχικές 

παρατάσεις, λήγει στις 31. 

12.2012. 

Επιτόκια αναφοράς, προεξόφλησης και ανάκτησης – Μάιος 2012  

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

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2012:125:0002:0

002:EL:PDF 

επιτόκια – αναφορά – προε-

ξόφληση – ανάκτηση – Μάι-

ος 2012 

Στις 28.04.2012 η Επιτροπή 

δημοσίευσε στην Επίσημη 

Εφημερίδα (ΕΕ 2012 C 

125/02) τα τρέχοντα επι-

τόκια ανάκτησης και τα επι-

τόκια αναφοράς/προεξό-

φλησης κρατικών ενισχύ-

σεων για τα 27 κράτη μέλη, 

που ισχύουν από την 1η 

Μαΐου 2012. Ειδικά για την 

Ελλάδα το τρέχον επιτόκιο 

ανέρχεται σε ποσοστό 

1,67%.  

αγορά, η Επιτροπή αποφάν-

θηκε ότι οι ενισχύσεις συνο-

λικού ποσού 386.986.648 

εκατομμυρίων ευρώ, που 

αφορούσαν ελληνικά προϊ-

όντα φυτικής και ζωικής 

προέλευσης και χορηγήθη-

καν το 2008 στο πλαίσιο 

του συστήματος ειδικής υ-

ποχρεωτικής ασφάλισης, 

είναι κατά το μεγαλύτερο 

τους μέρος, ήτοι για το ποσό 

Επιτροπή – ανάκτηση – ΕΛ-

ΓΑ – παραγωγοί – αντιστάθ-

μιση ζημιών 

Στις 17.03.2012 δημοσιεύ-

θηκε στην Επίσημη Εφημερί-

δα (ΕΕ 2012 L 78/21) η 

Απόφαση 2012/157 της 

Επιτροπής, σχετικά με τις 

αντισταθμιστικές ενισχύσεις 

που καταβλήθηκαν από τον 

Οργανισμό Ελληνικών Γεωρ-

γικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) 

προς παραγωγούς κατά τα 

έτη 2008 και 2009. Με την 

Απόφασή της, η Επιτροπή 

κρίνει καταρχήν ότι οι απο-

ζημιώσεις που χορηγήθηκαν 

κατά το επίμαχο χρονικό 

διάστημα, χωρίς προηγού-

μενη κοινοποίηση, αποτε-

λούν παράνομες κρατικές 

ενισχύσεις. 

Όσον αφορά τη συμβατότη-

τά τους με την εσωτερική 

Εθνικά μέτρα κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης 

θη ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://europa.eu/rapid/

pressReleasesAction.do?

refer-

ence=MEMO/12/212&form

at=HTML&aged=0&languag

e=EN&guiLanguage=en 

εθνικά μέτρα – κατάλογος –  

χρηματοπιστωτική κρίση – 

επίσημη διαδικασία έρευνας  

Δημοσιεύτηκε, στις 27.03. 

2012, στην ιστοσελίδα της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά-

λογος με τα πρόσφατα με-

τρα, που έχουν λάβει τα κρά-

τη μέλη κατά τη διάρκεια της 

χρηματοπιστωτικής και οικο-

νομικής κρίσης, καθώς και 

των επίσημων διαδικασιών 

έρευνας που βρίσκονται σε 

εξέλιξη από την Επιτροπή. Ο 

κατάλογος είναι ενημερωμέ-

νος έως τις 27.03.2012 και 

έχει αναρτηθεί στην ακόλου-

Η Επιτροπή ζητά την ανάκτηση μέρους των ενισχύσεων που 

χορήγησε ο ΕΛΓΑ σε παραγωγούς 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_state_aid_films/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_state_aid_films/index_en.html
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μει του άρθρου 107 παρ. 3 

β΄ ΣΛΕΕ, πλην όσων ενισχύ-

σεων πληρούσαν, κατά το 

χρόνο της χορήγησής τους, 

τις προϋποθέσεις του Κανο-

νισμού de minimis 

1535/2007 για τη γεωργία 

(ποσό 75.382.500 εκατομ-

μυρίων ευρώ). Σημειώνεται 

ότι η Επιτροπή κατέληξε στο 

συμπέρασμα αυτό, παρόλο 

που οι ελληνικές αρχές δεν 

τήρησαν την προβλεπόμενη 

τυπική διαδικασία υποβολής 

δήλωσης από τους δικαιού-

χους για ενδεχόμενες ενι-

σχύσεις που έλαβαν, καθώς 

έγινε δεκτό ότι η Ελλάδα, 

κατά το επίμαχο διάστημα, 

δεν είχε χορηγήσει προς 

παραγωγούς ενισχύσεις de 

minimis ή ενισχύσεις βάσει 

του Προσωρινού Πλαισίου. 

Με την Απόφαση της Επι-

τροπής, η Ελληνική Δημο-

κρατία οφείλει να λάβει όλα 

τα αναγκαία μέτρα για την 

ανάκτηση των μη συμβιβά-

σιμων ενισχύσεων από τους 

δικαιούχους. 

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

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2012:078:21:0038

:EL:PDF 

των 349.493.652,03 εκα-

τομμυρίων ευρώ, συμβιβάσι-

μες με το άρθρο 107 παρ. 3 

γ΄ ΣΛΕΕ, διότι πληρούν τους 

όρους των Κατευθυντηρίων 

Γραμμών για τις κρατικές 

ενισχύσεις στον τομέα της 

Γεωργίας και της Δασοκομί-

ας (εφεξής Κατευθυντήριες 

Γραμμές) (ΕΕ 2006 C 

391/1), καθώς και του Α-

παλλακτικού Κανονισμού 

1857/2006 (ΕΕ 2006 L 

358/3). Ωστόσο, η Επιτροπή 

έκρινε ότι ενισχύσεις συνολι-

κού ποσού 33.402.118,93 

ευρώ, που χορηγήθηκαν για 

ζημίες στη φυτική παραγω-

γή και το ζωικό κεφάλαιο, 

δεν πληρούν τους σχετικούς 

όρους των παραπάνω Κα-

τευθυντηρίων Γραμμών και 

του Απαλλακτικού Κανονι-

σμού και, άρα, είναι ασυμβί-

βαστες με την εσωτερική 

αγορά. Επίσης, από το ποσό 

των 114.374,86 χιλιάδων 

ευρώ, που χορηγήθηκαν για 

ζημίες στη φυτική παραγω-

γή από επιθέσεις αρκούδας, 

κρίθηκε συμβιβάσιμο μόνο 

το ποσό των 91.500 ευρώ, 

που αντιστοιχεί στο 80% της 

έντασης της ενίσχυσης, ενώ 

το υπόλοιπο 20% κρίθηκε 

ασυμβίβαστο, καθώς η Επι-

τροπή θεώρησε ότι αυτό θα 

έπρεπε να καλυφθεί από 

τους δικαιούχους παραγω-

γούς, ώστε να μη στρεβλώ-

νεται ο ανταγωνισμός.  

Από τις ενισχύσεις συνολι-

κού ποσού 415.019.452 

εκατομμυρίων ευρώ, που 

χορηγήθηκαν το 2009 με 

διυπουργική απόφαση και 

αφορούσαν ορισμένες φυτι-

κές καλλιέργειες, κρίθηκε 

ότι ένα ποσό 27.614.905 

εκατομμυρίων ευρώ, που 

καταβλήθηκε σε 871 παρα-

γωγούς, είναι συμβιβάσιμες 

ενισχύσεις δυνάμει του 

άρθρου 107 παρ. 3 γ΄ ΣΛΕΕ 

και των προαναφερόμενων 

Κατευθυντηρίων Γραμμών. 

Για το υπόλοιπο ποσό των 

387.404.547 εκατομμυρίων 

ευρώ, που καταβλήθηκε σε 

784.408 παραγωγούς, η 

Επιτροπή έκρινε ότι, δεδομέ-

νου πως το σύνολο σχεδόν 

αυτών είχε καταβληθεί πριν 

από τις 28.10.2009 

(ημερομηνία τροποποίησης 

του Προσωρινού Κοινοτικού 

Πλαισίου, ΕΕ 2009 C 261/2) 

και δεν πληρούσε τους 

όρους του Προσωρινού Πλα-

ισίου, δεν μπορούν να θεω-

ρηθούν συμβιβάσιμες δυνά-

Προσφυγή ακυρώσεως της Ελλάδας κατά της Απόφασης της Επι-

τροπής για την ανάκτηση των ενισχύσεων που χορήγησε ο ΕΛΓΑ 

κατέληξε με την απόφασή 

της η Επιτροπή. Επιπρόσθε-

τα, η προσφεύγουσα υπο-

στηρίζει ότι παραβιάστηκαν 

οι γενικές αρχές της ίσης 

μεταχείρισης, της αναλογι-

κότητας, της δικαιολογημέ-

νης εμπιστοσύνης, της οικο-

νομικής ελευθερίας και των 

κανόνων περί ανταγωνι-

σμού. 

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

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2012:118:0025:0

026:EL:PDF 

Ελλάδα – προσφυγή – ανά-

κτηση – ΕΛΓΑ – παραγωγοί 

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 

Εφημερίδα της ΕΕ η προ-

σφυγή ακυρώσεως της Ελ-

ληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ 

2012 C 118/25) κατά από-

φασης της Επιτροπής (ΕΕ 

2012 L 78/21), με την οποί-

α διατάσσεται η ανάκτηση 

των παράνομων ενισχύσεων 

που είχε χορηγήσει ο ΕΛΓΑ 

σε παραγωγούς κατά τα έτη 

2008-2009 (C 3/2010).  

Συγκεκριμένα, με το δικό-

γραφο της προσφυγής προ-

βάλλονται επτά λόγοι ακύ-

ρωσης, σύμφωνα με τους 

οποίους η Επιτροπή προέβη 

σε εσφαλμένη ερμηνεία των 

διατάξεων περί κρατικών 

ενισχύσεων και των πραγμα-

τικών περιστατικών της υπό-

θεσης. Η ελληνική πλευρά 

υποστηρίζει ότι οι χορηγηθε-

ίσες ενισχύσεις ήταν γνήσιες 

αποζημιώσεις λόγω δυσμε-

νών καιρικών συνθηκών, 

που όφειλε να καταβάλει ο 

ΕΛΓΑ, και όχι παράνομες 

κρατικές ενισχύσεις, όπως 

 

Ανάκτηση          

ενισχύσεων από 

παραγωγούς 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:078:21:0038:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:078:21:0038:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:078:21:0038:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:078:21:0038:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:118:0025:0026:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:118:0025:0026:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:118:0025:0026:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:118:0025:0026:EL:PDF
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γές ακυρώσεως στις 10.01. 

2012 και 20.01.2012 (ΕΕ 

2012 C 80/25, 03.03.2012 

και ΕΕ 2012 C 65/19, 17. 

03.2012), ενώπιον του Γενι-

κού Δικαστηρίου της ΕΕ, 

ζητώντας την ακύρωση της 

απόφασης της Επιτροπής, 

κατά το μέτρο που η τελευ-

ταία έχει εφαρμογή στις 

ίδιες τις προσφεύγουσες. 

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

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2012:080:0025:0

025:EL:PDF 

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

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2012:065:0019:0

020:EL:PDF 

κρατικές ενισχύσεις – ανά-

κτηση – καζίνο – εισιτήριο – 

Athens Resort Casino – Κα-

ζίνο Πάρνηθας  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 

24.05.2011 εξέδωσε τη με 

αριθμό 2011/716/ΕΕ από-

φασή της σχετικά με τη φο-

ρολογική μεταχείριση των 

καζίνο στην Ελλάδα, με την 

οποία κατέληγε στο συμπέ-

ρασμα ότι τα δημόσια καζί-

νο, συμπεριλαμβανομένου 

και του καζίνο της Πάρνη-

θας, απολάμβαναν διακριτι-

κής φορολογικής μεταχείρι-

σης. Η Επιτροπή επισήμανε 

ότι τα καζίνο στην Ελλάδα 

φορολογούνται με ενιαίο 

ποσοστό φόρου 80% επί του 

εισιτηρίου εισόδου, αλλά η 

ύπαρξη νόμιμης χαμηλότε-

ρης τιμής εισιτηρίου εισό-

δου στα δημόσια καζίνο σε 

σχέση με τα ιδιωτικά έχει 

ως αποτέλεσμα τη χορήγη-

ση οικονομικού πλεονεκτή-

ματος. To φορολογικό αυτό 

πλεονέκτημα, που αποτιμή-

θηκε από την Επιτροπή στα 

7,20 ευρώ ανά εισιτήριο 

εισόδου, κρίθηκε ότι αποτε-

λεί παράνομη και ασυμβί-

βαστη κρατική ενίσχυση, 

οπότε η Επιτροπή ζήτησε 

την ανάκτησή της από την 

Ελληνική Δημοκρατία. Το 

Καζίνο Πάρνηθας ΑΕ και το 

Athens Resort Casino ΑΕ, 

μέτοχος του Καζίνο της Πάρ-

νηθας, κατέθεσαν προσφυ-

Προσφυγές ελληνικών καζίνο κατά Απόφασης της Επιτροπής με 

την οποία διατάσσεται η ανάκτηση παράνομων κρατικών 

ενισχύσεων  

Η Επιτροπή έκρινε συμβατή τη δεύτερη κατά σειρά ανακεφα-

λαιοποίηση της Εθνικής Τράπεζας – SA.34064 

προσωρινά για έξι μήνες, 

διάστημα κατά το οποίο οι 

ελληνικές αρχές οφείλουν 

να υποβάλουν στην Επιτρο-

πή σχέδιο αναδιάρθρωσης 

της τράπεζας. 

Η απόφαση λήφθηκε στις 

22.12.2011 και αναρτήθη-

κε στο δικτυακό τόπο της ΓΔ 

Ανταγωνισμού:  

 

http://ec.europa.eu/

eu_law/state_aids/comp-

2011/sa34064-2011n.pdf 

 

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

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2012:099:0003:0

006:EL:PDF 

Επιτροπή – Εθνική Τράπεζα 

– ανακεφαλαιοποίηση 

Δημοσιεύθηκε στις 03.04. 

2012 στην Επίσημη Εφημε-

ρίδα (2012 C 99/4) η από-

φαση περί μη προβολής 

αντιρρήσεων της Ευρωπαϊ-

κής Επιτροπής, με την οποία 

εγκρίθηκε η ανακεφαλαιο-

ποίηση της Εθνικής Τράπε-

ζας, ύψους 1,2 δισεκατομ-

μυρίου ευρώ. 

Η παραπάνω ενίσχυση εν-

τάσσεται στο ελληνικό κα-

θεστώς στήριξης των τραπε-

ζών λόγω της χρηματοπι-

στωτικής κρίσης (Ν 560/ 

2008), σύμφωνα με το ο-

ποίο οι ελληνικές αρχές  ο-

φείλουν να κοινοποιούν κά-

θε δεύτερη εισφορά κεφα-

λαίου που χορηγείται προς 

το ίδιο χρηματοπιστωτικό 

ίδρυμα.  

Η Επιτροπή με την απόφασή 

της έκρινε ότι η δεύτερη 

κατά σειρά ανακεφαλαιο-

ποίηση της Εθνικής Τράπε-

ζας μέχρι του ποσού του 

ενός δισεκατομμυρίου ευρώ 

αποτελεί κρατική ενίσχυση, 

κατά την έννοια του άρθρου 

107 παρ. 1 ΣΛΕΕ. Ωστόσο, 

κατέληξε στο συμπέρασμα 

ότι είναι αναγκαία για την 

αποτροπή σοβαρής διατα-

ραχής της οικονομίας κρά-

τους μέλους και, άρα, συμ-

βατή βάσει του άρθρου 107 

παρ. 3 β' ΣΛΕΕ και των Ανα-

κοινώσεων της Επιτροπής 

για τη στήριξη των τραπεζών 

και την ανακεφαλαιοποίησή 

τους αντίστοιχα. Ως εκ τού-

του, το μέτρο εγκρίθηκε 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:080:0025:0025:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:080:0025:0025:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:080:0025:0025:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:080:0025:0025:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:065:0019:0020:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:065:0019:0020:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:065:0019:0020:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:065:0019:0020:EL:PDF
http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/comp-2011/sa34064-2011n.pdf
http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/comp-2011/sa34064-2011n.pdf
http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/comp-2011/sa34064-2011n.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:099:0003:0006:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:099:0003:0006:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:099:0003:0006:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:099:0003:0006:EL:PDF
http://www.google.gr/imgres?q=kazino&start=56&um=1&hl=el&client=firefox-a&sa=N&rls=org.mozilla:el:official&biw=1288&bih=695&tbm=isch&tbnid=JGocI8AsO8DCpM:&imgrefurl=http://www.lajmifundit.com/lajme/2012/03/operacioni-jackpot-2012-goditen-21-kazino-ne-vlo
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Τροποποίηση ελληνικού καθεστώτος Ε&Τ στο πλαίσιο των πρωτο-

βουλιών ENIAC και ARTEMIS (1η Προκήρυξη) – SA.34304 

 

Ελληνικό καθεστώς Ε & Τ στον τομέα της νανοηλεκτρονικής στο 

πλαίσιο της πρωτοβουλίας ENIAC (3η Προκήρυξη) – SA.34041 

Η δράση εντάσσεται στο 

πλαίσιο του Άξονα Προτε-

ραιότητας «Δημιουργία και 

Αξιοποίηση της Καινοτομίας 

υποστηριζόμενης από Έρευ-

να και Τεχνολογική Ανάπτυ-

ξη» του ΕΠΑΝ-ΙΙ και των Πε-

ριφερειακών Επιχειρησια-

κών Προγραμμάτων (ΠΕΠ), 

ενώ το καθεστώς έχει διάρ-

κεια μέχρι τις 31.12.2015. 

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

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2012:104:0077:0

082:EL:PDF 

καθεστώς ενισχύσεων – 

έρευνα και τεχνολογία – 

Ευρωπαϊκή Κοινή Τεχνολογι-

κή  Πρωτοβουλία – ENIAC – 

νανοηλεκτρονική 

Δημοσιεύθηκε στις 11.04. 

2012 στην Επίσημη Εφημε-

ρίδα (ΕΕ 2012 C 104/77) 

ελληνικό καθεστώς για τη 

Δράση Εθνικής Εμβέλειας 

«Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργα-

σία - Πράξη Επιχορήγησης 

Φορέων». Συγκεκριμένα, η 

δράση αφορά στη χρηματο-

δότηση, στο πλαίσιο κάθε-

στώτος ενισχύσεων βάσει 

του Κανονισμού 800/2008 

(ΓΑΚ), φορέων που συμμε-

τείχαν επιτυχώς στην 3η 

Προκήρυξη της Ευρωπαϊ-

κής Κοινής Πρωτοβουλίας 

ENIAC.  

Η συνολική δαπάνη της δρά-

σης ανέρχεται στο ποσό των 

1.765.114,00 ευρώ και στό-

χο έχει την επιχορήγηση 

πανεπιστημίων, ερευνητικών 

κέντρων και επιχειρήσεων, 

που συμμετέχουν στην υλο-

ποίηση έργων στον τομέα 

της νανοηλεκτρονικής και 

χρηματοδοτούνται στο πλαί-

σιο της 3ης Προκήρυξης της 

πρωτοβουλίας ENIAC. 

ξη έργων μεγάλου βεληνε-

κούς στους τομείς της νανο-

ηλεκτρονικής και των ενσω-

ματωμένων συστημάτων 

από ΜΜΕ. Η δράση εντάσ-

σεται στο πλαίσιο του Άξονα 

Προτεραιότητας «Δημιουρ-

γία και Αξιοποίηση της Και-

νοτομίας υποστηριζόμενης 

από Έρευνα και Τεχνολογική 

Ανάπτυξη» του ΕΠΑΝ-ΙΙ και 

των Περιφερειακών Επιχει-

ρησιακών Προγραμμάτων 

(ΠΕΠ) και έχει διάρκεια με-

χρι τις 31.12.2012. 

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

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2012:067:0070:0

074:EL:PDF 

φορέων που συμμετείχαν 

επιτυχώς στην 1η Προκήρυ-

ξη Υποβολής Προτάσεων 

της 08.05.2008 των Ευρω-

παϊκών Κοινών Τεχνολογι-

κών Πρωτοβουλιών ENIAC 

και ARTEMIS. 

Με την τροποποίηση του 

καθεστώτος, το ετήσιο συνο-

λικό ποσό του προϋπολογι-

σμού στο πλαίσιο του κα-

θεστώτος αυξάνεται στα 

880.000 ευρώ και το ποσό 

της συγχρηματοδότησης α-

πό το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

αυξάνεται στα 2,8 εκ. ευρώ. 

Οι Ευρωπαϊκές Κοινές Πρω-

τοβουλίες ENIAC και ARTE-

MIS αφορούν στην ανάπτυ-

καθεστώς ενισχύσεων – 

έρευνα και τεχνολογία – 

Ευρωπαϊκές Κοινές Τεχνολο-

γικές Πρωτοβουλίες – ENIAC 

– ARTEMIS – νανοηλεκτρονι-

κή – ενσωματωμένα συστή-

ματα 

Δημοσιεύθηκε στις 06.03. 

2012 στην Επίσημη Εφημε-

ρίδα της ΕΕ (ΕΕ 2012 C 

67/71) τροποποίηση του 

καθεστώτος SA.33212, που 

αφορά τη Δράση Εθνικής 

Εμβέλειας «Ευρωπαϊκή Ε&Τ 

Συνεργασία - Πράξη Επιχο-

ρήγησης Φορέων». Η δράση 

αφορά τη χρηματοδότηση, 

στο πλαίσιο καθεστώτος 

ενισχύσεων, βάσει του Κα-

νονισμού 800/2008 (ΓΑΚ), 

Ελληνικά καθεστώτα Ε & Τ στον τομέα των ενσωματωμένων 

συστημάτων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ARTEMIS (2η και 3η 

Προκήρυξη) – SA.34042, SA.34043 

104/78,79) δύο ελληνικά 

καθεστώτα σχετικά με την 

Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία 

ARTEMIS, που αφορούν έρ-

καθεστώς ενισχύσεων – έ-

ρευνα και τεχνολογία – Ευ-

ρωπαϊκή Κοινή Τεχνολογική  

Πρωτοβουλία – ARTEMIS – 

ενσωματωμένα συστήματα  

Δημοσιεύθηκαν στην Επίση-

μη Εφημερίδα (ΕΕ 2012 C 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:104:0077:0082:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:104:0077:0082:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:104:0077:0082:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:104:0077:0082:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:067:0070:0074:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:067:0070:0074:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:067:0070:0074:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:067:0070:0074:EL:PDF
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Αξιοποίηση της Καινοτομίας 

υποστηριζόμενης από Έρευ-

να και Τεχνολογική Ανάπτυ-

ξη» του ΕΠΑΝ-ΙΙ και των Πε-

ριφερειακών Επιχειρησια-

κών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) 

και τα καθεστώτα έχουν 

διάρκεια μέχρι τις 31.12. 

2015. 

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

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2012:104:0077:0

082:EL:PDF 

γα μεγάλου βεληνεκούς 

στον τομέα των ενσωματω-

μένων συστημάτων. Συγκε-

κριμένα, τα καθεστώτα α-

φορούν την προκήρυξη δρά-

σεων βάσει του Κανονισμού 

800/2008 (ΓΑΚ), με σκοπό 

τη χρηματοδότηση φορέων 

που συμμετέχουν στην υλο-

ποίηση έργων στο πλαίσιο 

της 2ης και της 3ης Προκή-

ρυξης της πρωτοβουλίας 

ARTEMIS.  

Η συνολική δαπάνη των πα-

ραπάνω δράσεων ανέρχεται 

στο ποσό των 2.708.608,00 

ευρώ για τους φορείς που 

συμμετέχουν στη 2η προκή-

ρυξη και των 2.860.590,00 

ευρώ για αυτούς που συμμε-

τέχουν στην 3η προκήρυξη 

της πρωτοβουλίας ARTE-

MIS.  

Οι δράσεις εντάσσονται στο 

πλαίσιο του Άξονα Προτε-

ραιότητας «Δημιουργία και 

Ελληνικό καθεστώς για έργα δικτύωσης – SA.34161 

1.213.160,00 ευρώ και 

χρηματοδοτείται από τον 

Άξονα Προτεραιότητας «Δη-

μιουργία και Αξιοποίηση της 

Καινοτομίας υποστηριζόμε-

νης από Έρευνα και Τεχνο-

λογική Ανάπτυξη» του ΕΠΑΝ-

ΙΙ και των Περιφερειακών 

Επιχειρησιακών Προγραμ-

μάτων (ΠΕΠ). Το καθεστώς 

έχει διάρκεια μέχρι τις 

31.12.2015. 

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

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2012:104:0077:0

082:EL:PDF 

καθεστώς ενισχύσεων – 

έργα δικτύωσης – χρηματο-

δότηση – πρόσκληση υποβο-

λής αιτήσεων  

Δημοσιεύθηκε στις 11.04. 

2012 στην Επίσημη Εφημε-

ρίδα (ΕΕ 2012 C 104/80) 

ελληνικό καθεστώς ενισχύ-

σεων, βάσει του Κανονισμού 

800/2008 (ΓΑΚ), με σκοπό 

τη χρηματοδότηση φορέων 

που συμμετέχουν στις κοι-

νές πρωτοβουλίες Ευρωπαϊ-

κών Δικτύων E-Rare, PV-

ERANET, ICT-Agri, BS-

ERA.NET και ERA.NET-RUS. 

Οι πρωτοβουλίες ERA-NETs 

αφορούν στην υλοποίηση 

κοινών διεθνικών ερευνητι-

κών δραστηριοτήτων, δηλα-

δή δημιουργία κοινής στρα-

τηγικής, κοινό πρόγραμμα 

εργασίας, πιλοτικές δραστη-

ριότητες, κοινό άνοιγμα ή 

κοινή προκήρυξη υποβολής 

προτάσεων κ.λπ. 

Δικαιολογητικά για καταβο-

λή της χρηματοδότησης  

μπορούν να υποβάλουν ε-

ρευνητικοί φορείς,  επιχει-

ρήσεις καθώς και οργανι-

σμοί κοινής ωφέλειας,  δη-

μόσιες υπηρεσίες, εταιρείες 

βιομηχανικής έρευνας και 

τεχνολογικής ανάπτυξης 

κ.ά. Η συνολική δαπάνη του 

καθεστώτος ανέρχεται στα 

 

Ενισχύσεις          

για έργα                   

δικτύωσης 

 

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

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2012:104:0098:0

100:EL:PDF 

καθεστώς ενισχύσεων – 

έρευνα και τεχνολογία – 

χρηματοδότηση – διμερής 

συνεργασία –Ελλάδα-Κίνα 

Δημοσιεύθηκε στις 11.04. 

2012 στην Επίσημη Εφημε-

ρίδα (ΕΕ 2012 C 104/99) 

ελληνικό καθεστώς βάσει 

του Κανονισμού 800/2008 

(ΓΑΚ), που αφορά τη διμερή 

συνεργασία Ελλάδας-Κίνας 

στον τομέα της Έρευνας και 

Τεχνολογίας. Συγκεκριμένα, 

η δράση εθνικής εμβέλειας 

αφορά την υποβολή προτά-

σεων και τη χρηματοδότηση 

ελληνικών επιχειρήσεων για 

την από κοινού εκπόνηση 

έργων έρευνας και τεχνολο-

γικής ανάπτυξης μεγάλης 

κλίμακας, με ιδιωτικούς ή 

δημόσιους φορείς της Κί-

νας. 

Ο συνολικός προϋπολογι-

σμός της δράσης ανέρχεται 

στα 6 εκατομμύρια ευρώ 

και δικαιούχοι είναι ΜΜΕ 

και μεγάλες επιχειρήσεις. Το 

καθεστώς έχει διάρκεια 

μέχρι τις 30.09.2015. 

Διμερής Συνεργασία Ε&Τ Ελλάδας-Κίνας 2012-2014 – SA.34489 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:104:0077:0082:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:104:0077:0082:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:104:0077:0082:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:104:0077:0082:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:104:0077:0082:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:104:0077:0082:EL:PDF
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:104:0098:0100:EL:PDF
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Κυπριακό καθεστώς για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού – 

SA.34506 

 

Κυπριακό καθεστώς για την επαγγελματική εκπαίδευση – 

SA.34513 

δευση του άρθρου 38 του 

ΓΑΚ και ο συνολικός ετήσιος 

προϋπολογισμός του ανέρ-

χεται στο ποσό των 1,2 εκα-

τομμυρίων ευρώ. Το κάθε-

στώς έχει διάρκεια μέχρι τις 

31.12.2014. 

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

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2012:115:0034:0

038:EL:PDF 

Κύπρος – καθεστώς ενισχύ-

σεων – ανθρώπινο δυναμικό 

– κατάρτιση – εξωτερικό 

Δημοσιεύθηκε στην επίσημη 

εφημερίδα (ΕΕ 2012 C 

115/34) κυπριακό κάθε-

στώς, βάσει του Γενικού 

Απαλλακτικού Κανονισμού 

800/2008 (ΓΑΚ), που αφο-

ρά την ανάπτυξη του αν-

θρώπινου δυναμικού μέσω 

μονοεπιχειρησιακών προ-

γραμμάτων συνεχιζόμενης 

κατάρτισης στο εξωτερικό. 

Δικαιούχοι του καθεστώτος 

είναι ΜΜΕ και μεγάλες επι-

χειρήσεις που αποσκοπούν 

στην επιμόρφωση των στελε-

χών τους σε νέες μεθόδους 

και εξειδικευμένα θέματα 

διοίκησης επιχειρήσεων, κα-

θώς και στη μεταφορά τεχ-

νολογίας και τεχνογνωσίας 

από το εξωτερικό στην Κύπ-

ρο. 

Το καθεστώς καλύπτει τόσο 

την ειδική και όσο και τη 

γενική επαγγελματική εκπαί-

είναι η παροχή κινήτρων 

στους εργοδότες για αξιο-

ποίηση των νεοεισερχόμε-

νων στην αγορά εργασίας 

αποφοίτων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, μέσω της συμ-

μετοχής τους στο σχέδιο. 

Ο συνολικός προϋπολογι- 

σμός του καθεστώτος ανέρ-

χεται στα 6 εκατομμύρια 

ευρώ και διαρκεί μέχρι τις 

31.12.2014. 

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

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2012:104:0093:0

097:EL:PDF  

βαθμίσουν και να βελτιώ-

σουν την ανταγωνιστικότητά 

τους, μέσω της πρόσληψης 

ικανών πτυχιούχων, που 

έχουν τη δυνατότητα να εξε-

λιχθούν και να αποτελέσουν 

μέρος της βασικής στελέχω-

σης των παραπάνω επιχει-

ρήσεων. Επιπλέον, το καθε-

στώς στοχεύει στην υποβοή-

θηση των νέων αποφοίτων 

για ομαλή και επιτυχή 

ένταξή τους στην αγορά 

εργασίας, μέσω της απόκτη-

σης εργασιακής πείρας και 

εξειδικευμένων συμπληρω-

ματικών γνώσεων. Παράλλη-

λα, σκοπός της ενίσχυσης 

Κύπρος – καθεστώς ενισχύ-

σεων – ανθρώπινο δυναμικό 

– απόφοιτοι τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης 

Δημοσιεύθηκε στις 11.04. 

2012 στην Επίσημη Εφημε-

ρίδα (2012 C 104/95) κυ-

πριακό καθεστώς, βάσει του 

Γενικού Απαλλακτικού Κανο-

νισμού 800/2008, για την 

ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναμικού ΜΜΕ και μεγά-

λων επιχειρήσεων. 

Σκοπός του καθεστώτος 

είναι η χρηματοδότηση   

ΜΜΕ και μεγάλων επιχειρή-

σεων, προκειμένου να ανα-

Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις 

και τέθηκε σε ισχύ μετά την 

εκπνοή της ταχθείσας, με 

την απόφαση της Επιτρο-

πής, προθεσμίας δεν αποτε-

λεί άμεσο και αποτελεσματι-

κό τρόπο εκτέλεσης της α-

πόφασης περί ανάκτησης  

 

ΔΕΕ C‑354/10, 01.03. 

2012, Επιτροπή/Ελληνική 

Δημοκρατία 

Λέξεις κλειδιά 

παράβαση κράτους μέλους 

– κρατικές ενισχύσεις – α-

φορολόγητο αποθεματικό – 

ασυμβίβαστο με την κοινή 

αγορά – ανάκτηση – μη εκ-

τέλεση 

Νομικό ζήτημα 

Νόμος, με τον οποίο επιχει-

ρήθηκε η ανάκτηση παρά-

νομων κρατικών ενισχύσεων 

 

Κυπριακά         

καθεστώτα       

ενισχύσεων  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:115:0034:0038:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:115:0034:0038:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:115:0034:0038:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:115:0034:0038:EL:PDF
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κρατικές ενισχύσεις – ναυ-

πηγεία – ενισχύσεις που 

χορήγησαν οι ελληνικές αρ-

χές σε ναυπηγείο – απόφα-

ση που κηρύσσει τις ενισχύ-

σεις ασυμβίβαστες με την 

κοινή αγορά και διατάσσει 

την ανάκτησή τους – κατα-

χρηστική εφαρμογή της ε-

νίσχυσης 

Νομικό ζήτημα 

Τα μέτρα υπέρ της ΕΝΑΕ, 

που δεν εμπίπτουν στο πλαί-

σιο του άρθρου 346 ΣΛΕΕ, 

κρίνονται βάσει των κανό-

νων περί κρατικών ενισχύ-

σεων και, εφόσον αποτελο-

ύν ασυμβίβαστες ενισχύσε-

ις, πρέπει να ανακτηθούν. 

Το άρθρο 348 ΣΛΕΕ δεν 

εφαρμόζεται σε δραστηριό-

τητες που αποτελούν έστω 

και «αναγκαίο παρακολού-

θημα» των στρατιωτικών 

δραστηριοτήτων 

 

 

ΓεΔΕΕ T‑50/06 RENV, 

T‑56/06 RENV, T‑60/ 

06 RENV, T‑62/06 RENV                             

και T‑69/06 RENV, 21.03. 

2012, Ιρλανδία κ.λπ./Επι-

τροπή 

Λέξεις κλειδιά 

κρατικές ενισχύσεις – Οδη-

γία 92/81/EOK – ειδικοί 

φόροι κατανάλωσης πετρε-

λαιοειδών – πετρελαιοειδή 

που χρησιμοποιούνται ως 

καύσιμα για την παραγωγή 

αλουμίνας – απαλλαγή από 

τον ειδικό φόρο κατανάλω-

σης – συμβατότητα της α-

παλλαγής με εκδοθείσα δυ-

νάμει του άρθρου 8, παρά-

γραφος 4, της Οδηγίας 

92/81 απόφαση του Συμ-

βουλίου περί εγκρίσεως – 

τεκμήριο νομιμότητας των 

πράξεων της Ένωσης – α-

σφάλεια δικαίου – χρηστή 

διοίκηση 

 

ΓεΔΕΕ T‑29/10 και T‑-

33/10, 02.03.2012, Βασί-

λειο των Κάτω Χωρών, ING 

Groep NV, De Nederland-

sche Bank NV/Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

κρατική ενίσχυση – χρημα-

τοπιστωτικός τομέας – ενί-

σχυση προς αντιμετώπιση 

σοβαρής διαταραχής της 

οικονομίας κράτους μέλους 

– εισφορά κεφαλαίου με 

δικαίωμα του αποδέκτη της 

ενισχύσεως να επιλέξει με-

ταξύ εξοφλήσεως και μετα-

τροπής σε μετοχές – μετα-

βολή των όρων εξοφλήσεως 

κατά τη διοικητική διαδικα-

σία – απόφαση κηρύσσουσα 

την ενίσχυση συμβατή με 

την κοινή αγορά – έννοια 

του όρου “κρατική ενίσχυ-

ση” – πλεονέκτημα – κριτή-

ριο του ιδιώτη επενδυτή – 

αναγκαίος και εύλογος σύν-

δεσμος μεταξύ του ύψους 

της ενισχύσεως και του εύ-

ρους των μέτρων που απαι-

τούνται ώστε να καταστεί η 

ενίσχυση συμβατή με την 

κοινή αγορά 

Νομικό ζήτημα 

Η μη εφαρμογή του κριτηρί-

ου του ιδιώτη επενδυτή κα-

τά την αξιολόγηση μέτρου 

ως κρατικής ενίσχυσης απο-

τελεί παράλειψη εκ μέρους 

της Επιτροπής, δεδομένου 

ότι υπήρχαν στη διάθεσή 

της όλα τα απαραίτητα στοι-

χεία κατά το χρόνο εξέτα-

σης του φακέλου 

 

 

ΓεΔΕΕ T‑210/02 RENV, 

07.03.2012, British Aggre-

gates/ Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

κρατικές ενισχύσεις – περι-

βαλλοντικός φόρος επί των 

αδρανών υλικών στο Ηνωμέ-

νο Βασίλειο – απόφαση της 

Επιτροπής περί μη προβο-

λής αντιρρήσεων – πλεονέ-

κτημα – επιλεκτικός χαρακ-

τήρας 

Νομικό ζήτημα 

Η απαλλαγή από περιβαλ-

λοντικό φόρο ορισμένων 

μόνον αδρανών υλικών δεν 

δικαιολογείται από την οικο-

νομία ή τη φύση του κοινού 

φορολογικού συστήματος 

και, άρα, συνεπάγεται την 

χορήγηση επιλεκτικού πλεο-

νεκτήματος σε ορισμένες 

επιχειρήσεις 

 

 

ΓεΔΕΕ, Τ‑221/10, 08.03. 

2012, Iberdrlola SA/

Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

προσφυγή ακυρώσεως – 

κρατικές ενισχύσεις – κα-

θεστώς ενισχύσεων που κα-

θιστά δυνατή τη φορολογική 

απόσβεση της χρηματοοικο-

νομικής υπεραξίας σε περί-

πτωση κτήσεως μεριδίων 

του κεφαλαίου αλλοδαπής 

εταιρίας – απόφαση κηρύσ-

σουσα το καθεστώς ενισχύ-

σεων συμβατό με την κοινή 

αγορά και μη διατάσσουσα 

την ανάκτηση των ενισχύ-

σεων – πράξη περιλαμβάνο-

υσα εκτελεστικά μέτρα – 

πράξη που δεν αφορά ατο-

μικά τον προσφεύγοντα – 

απαράδεκτο 

Νομικό ζήτημα 

Μόνον πραγματικοί και όχι 

δυνητικοί δικαιούχοι κάθε-

στώτος μπορούν να ασκή-

σουν παραδεκτά προσφυγή 

ακυρώσεως κατά Απόφα-

σης της Επιτροπής 

 

 

ΓεΔΕΕ, Τ‑391/08, 15.03. 

2012, Ελληνικά Ναυπη-

γεία ΑΕ/Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 
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 Entrate/ 3M Italia SpA 

Λέξεις κλειδιά 

άμεση φορολογία – περάτω-

ση των δικών που εκκρε-

μούν ενώπιον του δικαστηρί-

ου που αποφαίνεται σε τελε-

υταίο βαθμό σε φορολογικές 

υποθέσεις – κατάχρηση 

δικαιώματος – άρθρο 4, 

παράγραφος 3, ΣΕΕ – ελευ-

θερίες που κατοχυρώνει η 

Συνθήκη – αρχή της απαγό-

ρευσης των διακρίσεων – 

κρατικές ενισχύσεις – υπο-

χρέωση διασφάλισης της 

αποτελεσματικής εφαρμο-

γής του δικαίου της Ένωσης 

Νομικό ζήτημα 

Οι θεμελιώδεις αρχές του 

δικαίου της ΕΕ και οι κανό-

νες κρατικών ενισχύσεων 

δεν απαγορεύουν την εφαρ-

μογή εθνικής διάταξης στον 

τομέα της άμεσης φορολογί-

ας με σκοπό την εύλογη  

διάρκεια και την περάτωση 

εκκρεμών φορολογικών υ-

ποθέσεων 

 

Νομικό ζήτημα 

Απαλλαγές από τον ειδικό 

φόρο κατανάλωσης επί των 

πετρελαιοειδών, οι οποίες 

επετράπησαν δυνάμει από-

φασης του Συμβουλίου, δεν 

μπορούν να χαρακτηρι-

σθούν ως κρατικές ενισχύ-

σεις για όσο διάστημα η 

ανωτέρω απόφαση παραμέ-

νει σε ισχύ 

 

 

ΓεΔΕΕ T-123/09, 28.03. 

2012, Ryanair/Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

κρατικές ενισχύσεις – δάνει-

ο χορηγηθέν σε αεροπορική 

εταιρία και δυνάμενο να 

καταλογισθεί στα ίδια κεφά-

λαιά της – απόφαση κηρύσ-

σουσα την ενίσχυση ασύμ-

βατη προς την κοινή αγορά 

– πώληση περιουσιακών 

στοιχείων αεροπορικής εται-

ρίας – απόφαση διαπιστώ-

νουσα τη μη ύπαρξη ενισχύ-

σεως κατόπιν του προκαταρ-

κτικού σταδίου της εξετάσε-

ως – προσφυγή ακυρώσεως 

– ενεργητική νομιμοποίηση 

– ενδιαφερόμενο μέρος – 

παραδεκτό – σοβαρές δυ-

σχέρειες – αρμοδιότητα – 

υποχρέωση αιτιολογήσεως 

Νομικό ζήτημα 

Η πώληση των περιουσια-

κών στοιχείων της Alitalia 

πληροί το κριτήριο του ιδιώ-

τη επενδυτή και, επομένως, 

δεν συνεπάγεται τη χορήγη-

ση κρατικής ενίσχυσης στον 

αγοραστή. Ο αγοραστής δεν 

υποχρεούται να επιστρέψει 

το ποσό του δανείου που 

έλαβε η Alitalia από την Ιτα-

λία και το οποίο χαρακτη-

ρίστηκε με απόφαση της 

Επιτροπής ως ασυμβίβαστη 

κρατική ενίσχυση, διότι δεν 

επωφελήθηκε ενός οικονο-

μικού πλεονεκτήματος 

 

 

ΔΕΕ C-243/10, 29.03.2012, 

Επιτροπή/Ιταλία 

Λέξεις κλειδιά 

παράβαση κράτους μέλους 

– κρατικές ενισχύσεις – ε-

νισχύσεις υπέρ του ξενοδο-

χειακού κλάδου στη Σαρδη-

νία – ανάκτηση 

Νομικό ζήτημα 

Η Ιταλία, παραλείποντας να 

λάβει μέτρα για την ανάκτη-

ση ενισχύσεων, που χορηγή-

θηκαν σε ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις κατά παράβα-

ση εγκριθέντος καθεστώτος, 

και οι οποίες με απόφαση 

της Επιτροπής κρίθηκαν 

παράνομες και ασυμβίβα-

στες με την κοινή αγορά, 

παρέβη τις υποχρεώσεις 

που υπέχει από την εν λόγω 

απόφαση  

 

 

ΔΕΕ C-417/10, 29.03.2012, 

Ministero dell’ Economia e 

delle Finanze, Agenzia delle 



 

 

Ενημερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 2/2012 

Η ΕΕΕυρΔ, που εκδίδεται 

από το ΚΔΕΟΔ και τον 

Δ.Σ.Θ., ιδρύθηκε το 1981. 

Εκδίδεται στα ελληνικά και 

η θεματική της αναφέρεται 

στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, και 

ιδίως σε θέματα ευρωπαϊ-

κής ολοκλήρωσης, προστα-

σίας των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου, διεθνούς οικο-

νομικού δικαίου, δημοσίου 

διεθνούς δικαίου και ιδιω-

τικού διεθνούς δικαίου. Η 

θεματική των προσεχών 

τευχών της ΕΕΕυρΔ θα 

είναι αφιερωμένη στην 

Συνθήκη της Λισαβόνας. 

Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 

revue hellénique de droit européen  

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ 

Κυκλοφόρησαν τα τεύχη 

1/2011 και 2-3/2011 

της νομικής επιθεώρησης 

ΔηΣΚΕ & αγορά, με πλού-

σια ύλη σε θεματικές του 

δημόσιου οικονομικού 

δικαίου.  

Η ΔηΣΚΕ & αγορά κυκλο-

φορεί πλέον και σε ηλεκ-

τρονική μορφή στην διεύ-

θυνση:  http://

www.diske.gr/  

Δημόσιες Συμβάσεις 

Κρατικές Ενισχύσεις & αγορά 

http://www.diske.gr/
http://www.diske.gr/

