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Η Επιτροπή θέσπισε Κανονισμό de minimis για ενισχύσεις στις
ΥΓΟΣ
Επιτροπή – Κανονισμός de
minimis – ΥΓΟΣ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε de minimis Κανονισμό για τις ενισχύσεις που
χορηγούν τα κράτη μέλη
υπό μορφή αντιστάθμισης
σε επιχειρήσεις για την παροχή 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 οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών, προς παρόχους ΥΓΟΣ δεν θεωρούνται
κρατικές ενισχύσεις κατά
την έννοια του άρθρου 107
ΣΛΕΕ. Η Επιτροπή θεωρεί
ότι η χρηματοδότηση παρόχων ΥΓΟΣ μέχρι το παραπάνω ανώτατο χρηματικό όριο
δεν επηρεάζει τον ανταγωνισμό ή το εμπόριο μεταξύ
των κρατών μελών. Σύμφωνα με την Επιτροπή, ο παραπάνω Κανονισμός απλο-

ποιεί τη διαδικασία χρηματοδότησης τόσο
για τις κρατικές
αρχές όσο και
για τους παρόχους ΥΓΟΣ, καθώς μειώνει το
διοικητικό κόστος, ενώ παράλληλα αυξάνει και την ασφάλεια δικαίου, θέτοντας το όριο των
500.000 ευρώ, κάτω από
το οποίο η αντιστάθμιση
θεωρείται ότι δεν εμπίπτει
στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.
Ο Κανονισμός 360/2012
αποτελεί το επιστέγασμα
των πρωτοβουλιών της Επιτροπής όσον αφορά την
αναμόρφωση των κανόνων
της ΕΕ στις ενισχύσεις που
χορηγούνται για την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος, καθώς το Δεκέμβριο του
2011 είχε εκδώσει δέσμη

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

Εξαίρεση της Ελλάδας από τον κατάλογο των χωρών με
εμπορεύσιμους κινδύνους
κρατικές ενισχύσεις – Ανακοίνωση για την βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων – τροποποίηση – κατάλογος – εμπορεύσιμοι κίνδυνοι – Ελλάδα

Στις 21.04.2012 η Επιτροπή εξέδωσε Ανακοίνωση
(ΕΕ 2012 C 117/01), η οποία τροποποιεί την Ανακοίνωση του 1997 περί εφαρμογής των κανόνων περί

κρατικών ενισχύσεων στη
βραχυπρόθεσμη ασφάλιση
των εξαγωγικών πιστώσεων
(ΕΕ 1997 C 281/4), εξαιρώντας την Ελλάδα από τον
κατάλογο των χωρών με
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εμπορεύσιμους κινδύνους.

Βραχυπρόθεσμη
ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων

Στην τροποποιηθείσα Ανακοίνωση του 1997 ορίζεται
ότι οι εμπορεύσιμοι κίνδυνοι
δεν μπορούν να καλύπτονται από ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων με τη στήριξη των κρατών μελών.
«Εμπορεύσιμοι
κίνδυνοι»,
σύμφωνα με τους ορισμούς
της Ανακοίνωσης, είναι οι
εμπορικοί και πολιτικοί κίνδυνοι κρατικών και μη κρατικών οφειλετών που είναι

εγκατεστημένοι σε χώρες
που αναφέρονται στο παράρτημα της Ανακοίνωσης,
με περίοδο κινδύνου μικρότερη των δύο ετών.

σφαλιστική κάλυψη για εξαγωγές προς την Ελλάδα, σε
σχέση με τη δριμεία οικονομική αναταραχή της ελληνικής οικονομίας.

Η Επιτροπή έλαβε σχετικά
υπόψη της την ανάγκη να
εξασφαλιστεί η συνέχεια και
η ασφάλεια δικαίου στη
διεκπεραίωση της βραχυπρόθεσμης ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων, καθώς
και τη στενότητα που παρατηρείται στην ιδιωτική α-

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

Κοινή δήλωση Επιτροπής και UEFA για το οικονομικό «ευ αγωνίζεσθαι» στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο
Επιτροπή – UEFA – κοινή
δήλωση – επαγγελματικό
ποδόσφαιρο – χρηματοδότηση – οικονομικό «ευ αγωνίζεσθαι»
Στις 21.03.2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η UEFA εξέδωσαν κοινή δήλωση για τη
συμβατότητα των κανόνων
του οικονομικού «ευ αγωνίζεσθαι» με τους κανόνες
περί κρατικών ενισχύσεων
της ΕΕ.
Το οικονομικό «ευ αγωνίζεσθαι» (Financial Fair Play)
αποτελεί ένα πλαίσιο κανόνων που εφαρμόζει η UEFA,
προκειμένου να διασφαλίσει
ότι οι ευρωπαϊκοί επαγγελματικοί σύλλογοι δραστηριοποιούνται στο χώρο του ποδοσφαίρου με ίδια οικονομικά μέσα και ως εκ τούτου
διατηρείται ένα επίπεδο υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ
τους. Το FFP θεσμοθετήθηκε εξαιτίας του αυξημένου

παθητικού πολλών ποδοσφαιρικών σωματείων στην
Ευρώπη και της συνακόλουθης αδυναμίας βιωσιμότητάς τους μέσα σε ένα περιβάλλον υγιούς ανταγωνισμού.
Επιπλέον, το εύρος των εμπορικών δραστηριοτήτων
των ποδοσφαιρικών σωματείων είναι μεγάλο, καθώς
συμμετέχουν σε πολλές αγορές: διεθνείς διαγωνισμοί,
αγορά, πώληση και δανεισμός παικτών και τηλεοπτικά δικαιώματα. Επομένως,
η χρηματοδότηση των συλλόγων αυτών από το κράτος
μπορεί να στρεβλώσει τον
ανταγωνισμό και να επηρεάσει το εμπόριο μεταξύ των
κρατών μελών. Με δεδομένη την κακή οικονομική κατάσταση πολλών συλλόγων,
ενδεχομένως πολλές κρατικές αρχές να προσπαθήσουν να χορηγήσουν κρατικές ενισχύσεις. Η κοινή δή-

λωση τονίζει το γεγονός ότι
καταρχήν μία τέτοια χρηματοδότηση είναι ασυμβίβαστη με τους κανόνες περί
κρατικών ενισχύσεων και
σημειώνει ότι οι κοινοποιήσεις που έχει δεχθεί η Επιτροπή μέχρι τώρα είναι ελάχιστες.
Τέλος, η Επιτροπή και η
UEFA προτίθενται να εντείνουν τη συνεργασία τους σε
τομείς, όπως η φορολογική
μεταχείριση και η ενίσχυση
ποδοσφαιρικών συλλόγων
που βρίσκονται υπό αναδιάρθρωση, με στόχο τη χρηστή οικονομική διαχείριση
κατά την τρέχουσα συγκυρία της χρηματοπιστωτικής
κρίσης.
http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?
reference=IP/12/264&format=
HTML&aged=0&language=
EN&guiLanguage=en

Η Επιτροπή θέτει σε διαβούλευση σχέδιο Ανακοίνωσης για τον
κινηματογράφο και τα οπτικοακουστικά έργα
Επιτροπή – δημόσια διαβούλευση – Ανακοίνωση για τον
κινηματογράφο – οπτικοακουστικά έργα

Σε συνέχεια της διαβούλευσης, η οποία ξεκίνησε τον
Ιούνιο του 2011, αναφορικά
με την αναθεώρηση της

Ανακοίνωσης του 2001 για
τον κινηματογράφο, η Επιτροπή παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο της νέας
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Ανακοίνωσης στον τομέα
αυτόν, το οποίο έθεσε προς
διαβούλευση.
Στο πλαίσιο της παρούσας
διαβούλευσης, η Επιτροπή
καλεί όλους τους ενδιαφερομένους (πολίτες, οργανισμούς, δημόσιες αρχές) να
σχολιάσουν το νέο σχέδιο
Ανακοίνωσης. Μετά από την
εξέταση των παρατηρήσεων
που θα υποβληθούν, προβλέπεται η θέσπιση, εντός

του δευτέρου εξαμήνου του
2012, μιας αναθεωρημένης
Ανακοίνωσης για τον κινηματογράφο, η οποία θα αντικαταστήσει την Ανακοίνωση 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.

Η προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων εκπνέει στις 14
Ιουνίου 2012. Το σχέδιο της
Ανακοίνωσης, σε όλες τις
επίσημες γλώσσες της ΕΕ,
έχει αναρτηθεί στη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/
competition/
consultations/2012_state_aid_films
/index_en.html

Επιτόκια αναφοράς, προεξόφλησης και ανάκτησης – Μάιος 2012
επιτόκια – αναφορά – προεξόφληση – ανάκτηση – Μάιος 2012
Στις 28.04.2012 η Επιτροπή
δημοσίευσε στην Επίσημη
Εφημερίδα (ΕΕ 2012 C
125/02) τα τρέχοντα επιτόκια ανάκτησης και τα επι-

τόκια
αναφοράς/προεξόφλησης κρατικών ενισχύσεων για τα 27 κράτη μέλη,
που ισχύουν από την 1η
Μαΐου 2012. Ειδικά για την
Ελλάδα το τρέχον επιτόκιο
ανέρχεται
σε
ποσοστό
1,67%.

http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2012:125:0002:0
002:EL:PDF

Εθνικά μέτρα κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης
εθνικά μέτρα – κατάλογος –
χρηματοπιστωτική κρίση –
επίσημη διαδικασία έρευνας
Δημοσιεύτηκε, στις 27.03.
2012, στην ιστοσελίδα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατάλογος με τα πρόσφατα μετρα, που έχουν λάβει τα κρά-

τη μέλη κατά τη διάρκεια της
χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, καθώς και
των επίσημων διαδικασιών
έρευνας που βρίσκονται σε
εξέλιξη από την Επιτροπή. Ο
κατάλογος είναι ενημερωμένος έως τις 27.03.2012 και
έχει αναρτηθεί στην ακόλου-

θη ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?
reference=MEMO/12/212&form
at=HTML&aged=0&languag
e=EN&guiLanguage=en

Η Επιτροπή ζητά την ανάκτηση μέρους των ενισχύσεων που
χορήγησε ο ΕΛΓΑ σε παραγωγούς
Επιτροπή – ανάκτηση – ΕΛΓΑ – παραγωγοί – αντιστάθμιση ζημιών
Στις 17.03.2012 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα (ΕΕ 2012 L 78/21) η
Απόφαση 2012/157 της
Επιτροπής, σχετικά με τις
αντισταθμιστικές ενισχύσεις
που καταβλήθηκαν από τον
Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)

προς παραγωγούς κατά τα
έτη 2008 και 2009. Με την
Απόφασή της, η Επιτροπή
κρίνει καταρχήν ότι οι αποζημιώσεις που χορηγήθηκαν
κατά το επίμαχο χρονικό
διάστημα, χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση, αποτελούν παράνομες κρατικές
ενισχύσεις.
Όσον αφορά τη συμβατότητά τους με την εσωτερική

αγορά, η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι οι ενισχύσεις συνολικού ποσού 386.986.648
εκατομμυρίων ευρώ, που
αφορούσαν ελληνικά προϊόντα φυτικής και ζωικής
προέλευσης και χορηγήθηκαν το 2008 στο πλαίσιο
του συστήματος ειδικής υποχρεωτικής
ασφάλισης,
είναι κατά το μεγαλύτερο
τους μέρος, ήτοι για το ποσό
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Ανάκτηση
ενισχύσεων από
παραγωγούς

των 349.493.652,03 εκατομμυρίων ευρώ, συμβιβάσιμες 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 Δασοκομίας (εφεξής Κατευθυντήριες
Γραμμές) (ΕΕ 2006 C
391/1), καθώς και του Απαλλακτικού
Κανονισμού
1857/2006 (ΕΕ 2006 L
358/3). Ωστόσο, η Επιτροπή
έκρινε ότι ενισχύσεις συνολικού ποσού 33.402.118,93
ευρώ, που χορηγήθηκαν για
ζημίες στη φυτική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο,
δεν πληρούν τους σχετικούς
όρους των παραπάνω Κατευθυντηρίων Γραμμών και
του Απαλλακτικού Κανονισμού και, άρα, είναι ασυμβίβαστες με την εσωτερική
αγορά. Επίσης, από το ποσό
των 114.374,86 χιλιάδων
ευρώ, που χορηγήθηκαν για
ζημίες στη φυτική παραγωγή 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 παραγωγούς, ώστε να μη στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός.
Από τις ενισχύσεις συνολικού ποσού 415.019.452
εκατομμυρίων ευρώ, που
χορηγήθηκαν το 2009 με
διυπουργική απόφαση και
αφορούσαν ορισμένες φυτικές καλλιέργειες, κρίθηκε
ότι ένα ποσό 27.614.905
εκατομμυρίων ευρώ, που
καταβλήθηκε σε 871 παραγωγούς, 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, δεδομένου 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 Πλαισίου, δεν μπορούν να θεωρηθούν συμβιβάσιμες δυνά-

μει του άρθρου 107 παρ. 3
β΄ ΣΛΕΕ, πλην όσων ενισχύσεων πληρούσαν, κατά το
χρόνο της χορήγησής τους,
τις προϋποθέσεις του Κανονισμού
de
minimis
1535/2007 για τη γεωργία
(ποσό 75.382.500 εκατομμυρίων ευρώ). Σημειώνεται
ότι η Επιτροπή κατέληξε στο
συμπέρασμα αυτό, παρόλο
που οι ελληνικές αρχές δεν
τήρησαν την προβλεπόμενη
τυπική διαδικασία υποβολής
δήλωσης από τους δικαιούχους για ενδεχόμενες ενισχύσεις 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 Επιτροπής, η Ελληνική Δημοκρατία οφείλει να λάβει όλα
τα αναγκαία μέτρα για την
ανάκτηση των μη συμβιβάσιμων ενισχύσεων από τους
δικαιούχους.
http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:L:2012:078:21:0038
:EL:PDF

Προσφυγή ακυρώσεως της Ελλάδας κατά της Απόφασης της Επιτροπής για την ανάκτηση των ενισχύσεων που χορήγησε ο ΕΛΓΑ
Ελλάδα – προσφυγή – ανάκτηση – ΕΛΓΑ – παραγωγοί
Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη
Εφημερίδα της ΕΕ η προσφυγή ακυρώσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ
2012 C 118/25) κατά απόφασης της Επιτροπής (ΕΕ
2012 L 78/21), με την οποία 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 προβάλλονται επτά λόγοι ακύρωσης, σύμφωνα με τους
οποίους η Επιτροπή προέβη
σε εσφαλμένη ερμηνεία των
διατάξεων περί κρατικών
ενισχύσεων και των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης. Η ελληνική πλευρά
υποστηρίζει ότι οι χορηγηθείσες ενισχύσεις ήταν γνήσιες
αποζημιώσεις λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών,
που όφειλε να καταβάλει ο
ΕΛΓΑ, και όχι παράνομες
κρατικές ενισχύσεις, όπως

κατέληξε με την απόφασή
της η Επιτροπή. Επιπρόσθετα, η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι παραβιάστηκαν
οι γενικές αρχές της ίσης
μεταχείρισης, της αναλογικότητας, της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, της οικονομικής ελευθερίας και των
κανόνων περί ανταγωνισμού.
http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2012:118:0025:0
026:EL:PDF
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Προσφυγές ελληνικών καζίνο κατά Απόφασης της Επιτροπής με
την οποία διατάσσεται η ανάκτηση παράνομων κρατικών
ενισχύσεων
κρατικές ενισχύσεις – ανάκτηση – καζίνο – εισιτήριο –
Athens Resort Casino – Καζίνο Πάρνηθας
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις
24.05.2011 εξέδωσε τη με
αριθμό 2011/716/ΕΕ απόφασή της σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των
καζίνο στην Ελλάδα, με την
οποία κατέληγε στο συμπέρασμα ότι τα δημόσια καζίνο, συμπεριλαμβανομένου
και του καζίνο της Πάρνηθας, απολάμβαναν διακριτικής φορολογικής μεταχείρισης. Η Επιτροπή επισήμανε
ότι τα καζίνο στην Ελλάδα
φορολογούνται με ενιαίο
ποσοστό φόρου 80% επί του

εισιτηρίου εισόδου, αλλά η
ύπαρξη νόμιμης χαμηλότερης τιμής εισιτηρίου εισόδου στα δημόσια καζίνο σε
σχέση με τα ιδιωτικά έχει
ως αποτέλεσμα τη χορήγηση οικονομικού πλεονεκτήματος. To φορολογικό αυτό
πλεονέκτημα, που αποτιμήθηκε από την Επιτροπή στα
7,20 ευρώ ανά εισιτήριο
εισόδου, κρίθηκε ότι αποτελεί παράνομη και ασυμβίβαστη 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 Πάρνηθας, κατέθεσαν προσφυ-

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 Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ,
ζητώντας την ακύρωση της
απόφασης της Επιτροπής,
κατά το μέτρο που η τελευταία 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

Η Επιτροπή έκρινε συμβατή τη δεύτερη κατά σειρά ανακεφαλαιοποίηση της Εθνικής Τράπεζας – SA.34064
Επιτροπή – Εθνική Τράπεζα
– ανακεφαλαιοποίηση

το ίδιο χρηματοπιστωτικό
ίδρυμα.

Δημοσιεύθηκε στις 03.04.
2012 στην Επίσημη Εφημερίδα (2012 C 99/4) η απόφαση περί μη προβολής
αντιρρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε η ανακεφαλαιοποίηση της Εθνικής Τράπεζας, ύψους 1,2 δισεκατομμυρίου ευρώ.

Η Επιτροπή με την απόφασή
της έκρινε ότι η δεύτερη
κατά σειρά ανακεφαλαιοποίηση της Εθνικής Τράπεζας 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 διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους και, άρα, συμβατή βάσει του άρθρου 107
παρ. 3 β' ΣΛΕΕ και των Ανακοινώσεων της Επιτροπής
για τη στήριξη των τραπεζών
και την ανακεφαλαιοποίησή
τους αντίστοιχα. Ως εκ τούτου, το μέτρο εγκρίθηκε

Η παραπάνω ενίσχυση εντάσσεται στο ελληνικό καθεστώς στήριξης των τραπεζών λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης (Ν 560/
2008), σύμφωνα με το οποίο οι ελληνικές αρχές οφείλουν να κοινοποιούν κάθε δεύτερη εισφορά κεφαλαίου που χορηγείται προς

προσωρινά για έξι μήνες,
διάστημα κατά το οποίο οι
ελληνικές αρχές οφείλουν
να υποβάλουν στην Επιτροπή σχέδιο αναδιάρθρωσης
της τράπεζας.
Η απόφαση λήφθηκε στις
22.12.2011 και αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο της ΓΔ
Ανταγωνισμού:
http://ec.europa.eu/
eu_law/state_aids/comp2011/sa34064-2011n.pdf
http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2012:099:0003:0
006:EL:PDF
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Τροποποίηση ελληνικού καθεστώτος Ε&Τ στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών ENIAC και ARTEMIS (1η Προκήρυξη) – SA.34304
καθεστώς ενισχύσεων –
έρευνα και τεχνολογία –
Ευρωπαϊκές Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες – ENIAC
– ARTEMIS – νανοηλεκτρονική – ενσωματωμένα συστήματα

φορέων που συμμετείχαν
επιτυχώς στην 1η Προκήρυξη Υποβολής Προτάσεων
της 08.05.2008 των Ευρωπαϊκών Κοινών Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών ENIAC
και ARTEMIS.

Δημοσιεύθηκε στις 06.03.
2012 στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (ΕΕ 2012 C
67/71) τροποποίηση του
καθεστώτος SA.33212, που
αφορά τη Δράση Εθνικής
Εμβέλειας «Ευρωπαϊκή Ε&Τ
Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Φορέων». Η δράση
αφορά τη χρηματοδότηση,
στο πλαίσιο καθεστώτος
ενισχύσεων, βάσει του Κανονισμού 800/2008 (ΓΑΚ),

Με την τροποποίηση του
καθεστώτος, το ετήσιο συνολικό ποσό του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του καθεστώτος αυξάνεται στα
880.000 ευρώ και το ποσό
της συγχρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
αυξάνεται στα 2,8 εκ. ευρώ.
Οι Ευρωπαϊκές Κοινές Πρωτοβουλίες ENIAC και ARTEMIS αφορούν στην ανάπτυ-

ξη έργων μεγάλου βεληνεκούς στους τομείς της νανοηλεκτρονικής και των ενσωματωμένων
συστημάτων
από ΜΜΕ. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Άξονα
Προτεραιότητας «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας υποστηριζόμενης
από Έρευνα και Τεχνολογική
Ανάπτυξη» του ΕΠΑΝ-ΙΙ και
των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
(ΠΕΠ) και έχει διάρκεια μεχρι τις 31.12.2012.
http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2012:067:0070:0
074:EL:PDF

Ελληνικό καθεστώς Ε & Τ στον τομέα της νανοηλεκτρονικής στο
πλαίσιο της πρωτοβουλίας ENIAC (3η Προκήρυξη) – SA.34041
καθεστώς ενισχύσεων –
έρευνα και τεχνολογία –
Ευρωπαϊκή Κοινή Τεχνολογική Πρωτοβουλία – ENIAC –
νανοηλεκτρονική

(ΓΑΚ), φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς στην 3η
Προκήρυξη της Ευρωπαϊκής Κοινής Πρωτοβουλίας
ENIAC.

Δημοσιεύθηκε στις 11.04.
2012 στην Επίσημη Εφημερίδα (ΕΕ 2012 C 104/77)
ελληνικό καθεστώς για τη
Δράση Εθνικής Εμβέλειας
«Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης
Φορέων». Συγκεκριμένα, η
δράση αφορά στη χρηματοδότηση, στο πλαίσιο κάθεστώτος ενισχύσεων βάσει
του Κανονισμού 800/2008

Η συνολική δαπάνη της δράσης ανέρχεται στο ποσό των
1.765.114,00 ευρώ και στόχο έχει την επιχορήγηση
πανεπιστημίων, ερευνητικών
κέντρων και επιχειρήσεων,
που συμμετέχουν στην υλοποίηση έργων στον τομέα
της νανοηλεκτρονικής και
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης της
πρωτοβουλίας ENIAC.

Η δράση εντάσσεται στο
πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Δημιουργία και
Αξιοποίηση της Καινοτομίας
υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» του ΕΠΑΝ-ΙΙ και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ),
ενώ 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

Ελληνικά καθεστώτα Ε & Τ στον τομέα των ενσωματωμένων
συστημάτων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ARTEMIS (2η και 3η
Προκήρυξη) – SA.34042, SA.34043
καθεστώς ενισχύσεων – έρευνα και τεχνολογία – Ευρωπαϊκή Κοινή Τεχνολογική
Πρωτοβουλία – ARTEMIS –

ενσωματωμένα συστήματα
Δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα (ΕΕ 2012 C

104/78,79) δύο ελληνικά
καθεστώτα σχετικά με την
Ευρωπαϊκή
πρωτοβουλία
ARTEMIS, που αφορούν έρ-
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γα μεγάλου βεληνεκούς
στον τομέα των ενσωματωμένων συστημάτων. Συγκεκριμένα, τα καθεστώτα αφορούν την προκήρυξη δράσεων βάσει του Κανονισμού
800/2008 (ΓΑΚ), με σκοπό
τη χρηματοδότηση φορέων
που συμμετέχουν στην υλοποίηση έργων στο πλαίσιο
της 2ης και της 3ης Προκήρυξης της πρωτοβουλίας
ARTEMIS.

Η συνολική δαπάνη των παραπάνω δράσεων ανέρχεται
στο ποσό των 2.708.608,00
ευρώ για τους φορείς που
συμμετέχουν στη 2η προκήρυξη και των 2.860.590,00
ευρώ για αυτούς που συμμετέχουν στην 3η προκήρυξη
της πρωτοβουλίας ARTEMIS.
Οι δράσεις εντάσσονται στο
πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Δημιουργία και

Αξιοποίηση της Καινοτομίας
υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» του ΕΠΑΝ-ΙΙ και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 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

Ελληνικό καθεστώς για έργα δικτύωσης – SA.34161
καθεστώς ενισχύσεων –
έργα δικτύωσης – χρηματοδότηση – πρόσκληση υποβολής αιτήσεων
Δημοσιεύθηκε στις 11.04.
2012 στην Επίσημη Εφημερίδα (ΕΕ 2012 C 104/80)
ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων, βάσει του Κανονισμού
800/2008 (ΓΑΚ), με σκοπό
τη χρηματοδότηση φορέων
που συμμετέχουν στις κοινές πρωτοβουλίες Ευρωπαϊκών Δικτύων E-Rare, PVERANET,
ICT-Agri,
BSERA.NET και ERA.NET-RUS.
Οι πρωτοβουλίες ERA-NETs
αφορούν στην υλοποίηση

κοινών διεθνικών ερευνητικών δραστηριοτήτων, δηλαδή δημιουργία κοινής στρατηγικής, κοινό πρόγραμμα
εργασίας, πιλοτικές δραστηριότητες, κοινό άνοιγμα ή
κοινή προκήρυξη υποβολής
προτάσεων κ.λπ.
Δικαιολογητικά για καταβολή της χρηματοδότησης
μπορούν να υποβάλουν ερευνητικοί φορείς, επιχειρήσεις καθώς και οργανισμοί κοινής ωφέλειας, δημόσιες υπηρεσίες, εταιρείες
βιομηχανικής έρευνας και
τεχνολογικής
ανάπτυξης
κ.ά. Η συνολική δαπάνη του
καθεστώτος ανέρχεται στα

1.213.160,00 ευρώ και
χρηματοδοτείται από τον
Άξονα Προτεραιότητας «Δημιουργία και Αξιοποίηση της
Καινοτομίας υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» του ΕΠΑΝΙΙ και των Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (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

Διμερής Συνεργασία Ε&Τ Ελλάδας-Κίνας 2012-2014 – SA.34489
καθεστώς ενισχύσεων –
έρευνα και τεχνολογία –
χρηματοδότηση – διμερής
συνεργασία –Ελλάδα-Κίνα
Δημοσιεύθηκε στις 11.04.
2012 στην Επίσημη Εφημερίδα (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 τεχνολογικής ανάπτυξης μεγάλης
κλίμακας, με ιδιωτικούς ή
δημόσιους φορείς της Κίνας.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται
στα 6 εκατομμύρια ευρώ
και δικαιούχοι είναι ΜΜΕ
και μεγάλες επιχειρήσεις. Το
καθεστώς έχει διάρκεια
μέχρι τις 30.09.2015.

http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2012:104:0098:0
100:EL:PDF

Ενισχύσεις
για έργα
δικτύωσης
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Κυπριακό καθεστώς για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού –
SA.34506
Κύπρος – καθεστώς ενισχύσεων – ανθρώπινο δυναμικό
– απόφοιτοι τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
Δημοσιεύθηκε στις 11.04.
2012 στην Επίσημη Εφημερίδα (2012 C 104/95) κυπριακό καθεστώς, βάσει του
Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 800/2008, για την
ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού ΜΜΕ και μεγάλων επιχειρήσεων.
Σκοπός του καθεστώτος
είναι η χρηματοδότηση
ΜΜΕ και μεγάλων επιχειρήσεων, προκειμένου να ανα-

βαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά
τους, μέσω της πρόσληψης
ικανών πτυχιούχων, που
έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν και να αποτελέσουν
μέρος της βασικής στελέχωσης των παραπάνω επιχειρήσεων. Επιπλέον, το καθεστώς στοχεύει στην υποβοήθηση των νέων αποφοίτων
για ομαλή και επιτυχή
ένταξή τους στην αγορά
εργασίας, μέσω της απόκτησης εργασιακής πείρας και
εξειδικευμένων συμπληρωματικών γνώσεων. Παράλληλα, σκοπός της ενίσχυσης

είναι η παροχή κινήτρων
στους εργοδότες για αξιοποίηση των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας
αποφοίτων
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, μέσω της συμμετοχής τους στο σχέδιο.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος ανέρχεται 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

Κυπριακό καθεστώς για την επαγγελματική εκπαίδευση –
SA.34513

Κυπριακά
καθεστώτα
ενισχύσεων

Κύπρος – καθεστώς ενισχύσεων – ανθρώπινο δυναμικό
– κατάρτιση – εξωτερικό
Δημοσιεύθηκε στην επίσημη
εφημερίδα (ΕΕ 2012 C
115/34) κυπριακό κάθεστώς, βάσει του Γενικού
Απαλλακτικού Κανονισμού
800/2008 (ΓΑΚ), που αφορά την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσω
μονοεπιχειρησιακών
προγραμμάτων συνεχιζόμενης
κατάρτισης στο εξωτερικό.

Δικαιούχοι του καθεστώτος
είναι ΜΜΕ και μεγάλες επιχειρήσεις που αποσκοπούν
στην επιμόρφωση των στελεχών τους σε νέες μεθόδους
και εξειδικευμένα θέματα
διοίκησης επιχειρήσεων, καθώς και στη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας
από το εξωτερικό στην Κύπρο.
Το καθεστώς καλύπτει τόσο
την ειδική και όσο και τη
γενική επαγγελματική εκπαί-

δευση του άρθρου 38 του
ΓΑΚ και ο συνολικός ετήσιος
προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Το κάθεστώς 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

Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις
ΔΕΕ C‑354/10, 01.03.
2012, Επιτροπή/Ελληνική
Δημοκρατία

ασυμβίβαστο με την κοινή
αγορά – ανάκτηση – μη εκτέλεση

Λέξεις κλειδιά

Νομικό ζήτημα

παράβαση κράτους μέλους
– κρατικές ενισχύσεις – αφορολόγητο αποθεματικό –

Νόμος, με τον οποίο επιχειρήθηκε η ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων

και τέθηκε σε ισχύ μετά την
εκπνοή της ταχθείσας, με
την απόφαση της Επιτροπής, προθεσμίας δεν αποτελεί άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο εκτέλεσης της απόφασης περί ανάκτησης
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ΓεΔΕΕ T‑29/10 και T‑33/10, 02.03.2012, Βασίλειο των Κάτω Χωρών, ING
Groep NV, De Nederlandsche Bank NV/Επιτροπή
Λέξεις κλειδιά
κρατική ενίσχυση – χρηματοπιστωτικός τομέας – ενίσχυση προς αντιμετώπιση
σοβαρής διαταραχής της
οικονομίας κράτους μέλους
– εισφορά κεφαλαίου με
δικαίωμα του αποδέκτη της
ενισχύσεως να επιλέξει μεταξύ εξοφλήσεως και μετατροπής σε μετοχές – μεταβολή των όρων εξοφλήσεως
κατά τη διοικητική διαδικασία – απόφαση κηρύσσουσα
την ενίσχυση συμβατή με
την κοινή αγορά – έννοια
του όρου “κρατική ενίσχυση” – πλεονέκτημα – κριτήριο του ιδιώτη επενδυτή –
αναγκαίος και εύλογος σύνδεσμος μεταξύ του ύψους
της ενισχύσεως και του εύρους των μέτρων που απαιτούνται ώστε να καταστεί η
ενίσχυση συμβατή με την
κοινή αγορά
Νομικό ζήτημα
Η μη εφαρμογή του κριτηρίου του ιδιώτη επενδυτή κατά την αξιολόγηση μέτρου
ως κρατικής ενίσχυσης αποτελεί παράλειψη εκ μέρους
της Επιτροπής, δεδομένου
ότι υπήρχαν στη διάθεσή
της όλα τα απαραίτητα στοιχεία κατά το χρόνο εξέτασης του φακέλου

ΓεΔΕΕ T‑210/02 RENV,
07.03.2012, British Aggregates/ Επιτροπή

λής αντιρρήσεων – πλεονέκτημα – επιλεκτικός χαρακτήρας
Νομικό ζήτημα
Η απαλλαγή από περιβαλλοντικό φόρο ορισμένων
μόνον αδρανών υλικών δεν
δικαιολογείται από την οικονομία ή τη φύση του κοινού
φορολογικού
συστήματος
και, άρα, συνεπάγεται την
χορήγηση επιλεκτικού πλεονεκτήματος σε ορισμένες
επιχειρήσεις

ΓεΔΕΕ, Τ‑221/10, 08.03.
2012,
Iberdrlola
SA/
Επιτροπή
Λέξεις κλειδιά
προσφυγή ακυρώσεως –
κρατικές ενισχύσεις – καθεστώς ενισχύσεων που καθιστά δυνατή τη φορολογική
απόσβεση της χρηματοοικονομικής υπεραξίας σε περίπτωση κτήσεως μεριδίων
του κεφαλαίου αλλοδαπής
εταιρίας – απόφαση κηρύσσουσα το καθεστώς ενισχύσεων συμβατό με την κοινή
αγορά και μη διατάσσουσα
την ανάκτηση των ενισχύσεων – πράξη περιλαμβάνουσα εκτελεστικά μέτρα –
πράξη που δεν αφορά ατομικά τον προσφεύγοντα –
απαράδεκτο
Νομικό ζήτημα
Μόνον πραγματικοί και όχι
δυνητικοί δικαιούχοι κάθεστώτος μπορούν να ασκήσουν παραδεκτά προσφυγή
ακυρώσεως κατά Απόφασης της Επιτροπής

Λέξεις κλειδιά
κρατικές ενισχύσεις – περιβαλλοντικός φόρος επί των
αδρανών υλικών στο Ηνωμένο Βασίλειο – απόφαση της
Επιτροπής περί μη προβο-

ΓεΔΕΕ, Τ‑391/08, 15.03.
2012, Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ/Επιτροπή
Λέξεις κλειδιά

κρατικές ενισχύσεις – ναυπηγεία – ενισχύσεις που
χορήγησαν οι ελληνικές αρχές σε ναυπηγείο – απόφαση που κηρύσσει τις ενισχύσεις ασυμβίβαστες με την
κοινή αγορά και διατάσσει
την ανάκτησή τους – καταχρηστική εφαρμογή της ενίσχυσης
Νομικό ζήτημα
Τα μέτρα υπέρ της ΕΝΑΕ,
που δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο του άρθρου 346 ΣΛΕΕ,
κρίνονται βάσει των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων και, εφόσον αποτελούν ασυμβίβαστες ενισχύσεις, πρέπει να ανακτηθούν.
Το άρθρο 348 ΣΛΕΕ δεν
εφαρμόζεται σε δραστηριότητες που αποτελούν έστω
και «αναγκαίο παρακολούθημα» 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./Επιτροπή
Λέξεις κλειδιά
κρατικές ενισχύσεις – Οδηγία 92/81/EOK – ειδικοί
φόροι κατανάλωσης πετρελαιοειδών – πετρελαιοειδή
που χρησιμοποιούνται ως
καύσιμα για την παραγωγή
αλουμίνας – απαλλαγή από
τον ειδικό φόρο κατανάλωσης – συμβατότητα της απαλλαγής με εκδοθείσα δυνάμει του άρθρου 8, παράγραφος 4, της Οδηγίας
92/81 απόφαση του Συμβουλίου περί εγκρίσεως –
τεκμήριο νομιμότητας των
πράξεων της Ένωσης – ασφάλεια δικαίου – χρηστή
διοίκηση
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Νομικό ζήτημα
Απαλλαγές από τον ειδικό
φόρο κατανάλωσης επί των
πετρελαιοειδών, οι οποίες
επετράπησαν δυνάμει απόφασης του Συμβουλίου, δεν
μπορούν να χαρακτηρισθούν ως κρατικές ενισχύσεις για όσο διάστημα η
ανωτέρω απόφαση παραμένει σε ισχύ

ΓεΔΕΕ T-123/09, 28.03.
2012, Ryanair/Επιτροπή
Λέξεις κλειδιά
κρατικές ενισχύσεις – δάνειο χορηγηθέν σε αεροπορική
εταιρία και δυνάμενο να
καταλογισθεί στα ίδια κεφάλαιά της – απόφαση κηρύσσουσα την ενίσχυση ασύμβατη προς την κοινή αγορά
– πώληση περιουσιακών
στοιχείων αεροπορικής εταιρίας – απόφαση διαπιστώνουσα τη μη ύπαρξη ενισχύσεως κατόπιν του προκαταρκτικού σταδίου της εξετάσεως – προσφυγή ακυρώσεως
– ενεργητική νομιμοποίηση
– ενδιαφερόμενο μέρος –
παραδεκτό – σοβαρές δυσχέρειες – αρμοδιότητα –
υποχρέωση αιτιολογήσεως

ση κρατικής ενίσχυσης στον
αγοραστή. Ο αγοραστής δεν
υποχρεούται να επιστρέψει
το ποσό του δανείου που
έλαβε η Alitalia από την Ιταλία και το οποίο χαρακτηρίστηκε με απόφαση της
Επιτροπής ως ασυμβίβαστη
κρατική ενίσχυση, διότι δεν
επωφελήθηκε ενός οικονομικού πλεονεκτήματος

ΔΕΕ C-243/10, 29.03.2012,
Επιτροπή/Ιταλία
Λέξεις κλειδιά
παράβαση κράτους μέλους
– κρατικές ενισχύσεις – ενισχύσεις υπέρ του ξενοδοχειακού κλάδου στη Σαρδηνία – ανάκτηση
Νομικό ζήτημα
Η Ιταλία, παραλείποντας να
λάβει μέτρα για την ανάκτηση ενισχύσεων, που χορηγήθηκαν σε ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις κατά παράβαση εγκριθέντος καθεστώτος,
και οι οποίες με απόφαση
της Επιτροπής κρίθηκαν
παράνομες και ασυμβίβαστες με την κοινή αγορά,
παρέβη τις υποχρεώσεις
που υπέχει από την εν λόγω
απόφαση

Νομικό ζήτημα
Η πώληση των περιουσιακών στοιχείων της Alitalia
πληροί το κριτήριο του ιδιώτη επενδυτή και, επομένως,
δεν συνεπάγεται τη χορήγη-

ΔΕΕ C-417/10, 29.03.2012,
Ministero dell’ Economia e
delle Finanze, Agenzia delle

Entrate/ 3M Italia SpA
Λέξεις κλειδιά
άμεση φορολογία – περάτωση των δικών που εκκρεμούν ενώπιον του δικαστηρίου που αποφαίνεται σε τελευταίο βαθμό σε φορολογικές
υποθέσεις – κατάχρηση
δικαιώματος – άρθρο 4,
παράγραφος 3, ΣΕΕ – ελευθερίες που κατοχυρώνει η
Συνθήκη – αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων –
κρατικές ενισχύσεις – υποχρέωση διασφάλισης της
αποτελεσματικής εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης
Νομικό ζήτημα
Οι θεμελιώδεις αρχές του
δικαίου της ΕΕ και οι κανόνες κρατικών ενισχύσεων
δεν απαγορεύουν την εφαρμογή εθνικής διάταξης στον
τομέα της άμεσης φορολογίας με σκοπό την εύλογη
διάρκεια και την περάτωση
εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ
Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου
revue hellénique de droit européen

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 ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, προστασίας των δικαιωμάτων του
ανθρώπου, διεθνούς οικονομικού δικαίου, δημοσίου
διεθνούς δικαίου και ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Η
θεματική των προσεχών
τευχών της ΕΕΕυρΔ θα
είναι αφιερωμένη στην
Συνθήκη της Λισαβόνας.

Δημόσιες Συμβάσεις
Κρατικές Ενισχύσεις & αγορά
Κυκλοφόρησαν τα τεύχη
1/2011 και 2-3/2011
της νομικής επιθεώρησης
ΔηΣΚΕ & αγορά, με πλούσια ύλη σε θεματικές του
δημόσιου οικονομικού
δικαίου.
Η ΔηΣΚΕ & αγορά κυκλοφορεί πλέον και σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση: http://
www.diske.gr/

