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έχουν χορηγηθεί από τα 
κράτη μέλη  

Γνωμοδότηση της Επι-
τροπής των Περιφερει-
ών για τις περιφερεια-
κές ενισχύσεις 

Διορθωτικό στις Κατευ-
θυντήριες Γραμμές για 
την εκπομπή αερίων 
θερμοκηπίου (ΕΕ 2013 
C 82/07) 

Νέα διαβούλευση για τις 
ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας 

Διαβούλευση για τις 
κρατικές ενισχύσεις 
στον τομέα της αλιείας 

Δημόσια διαβούλευση 
για το αναθεωρημένο 
Σχέδιο Ανακοίνωσης για 
τον κινηματογράφο  

Επίσημη διαδικασία 
έρευνας για την αναδι-
άρθρωση της ΕΑΣ 

Επίσημη διαδικασία 
έρευνας κατά της 
«ΛΑΡΚΟ» 

Επίσημη διαδικασία 
έρευνας κατά της    
Cyprus Airways 

Ενισχύσεις προς τον 
ΟΠΑΠ - Προσφυγές της 
Club Hotel Loutraki κλπ 
κατά αποφάσεων της 
Επιτροπής 

Ελληνικό καθεστώς 
ενισχύσεων στις οδικές 
εμπορευματικές μετα-
φορές  

Κατάλογος με τα μέτρα 
που θέσπισαν τα κράτη 
μέλη κατά τη διάρκεια 
της χρηματοπιστωτικής 
κρίσης 

Επιτόκια αναφοράς, 
προεξόφλησης και α-
νάκτησης – Μάιος 2013 

Πρόσφατη νομολογία  

σχόλια και τις απόψεις τους 

σχετικά με το έγγραφο στη 

διεύθυνση ηλεκτρονικού τα-

χυδρομείου 

Stateaidgreffe@ec.europa. 

eu με τον αριθμό αναφοράς  

HT.3751. 

Το έγγραφο βασικών θεμά-

των, είναι διαθέσιμο στην 

ακόλουθη διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/

competition/state_aid/

modernisation/

evalua-

tion_issues_paper_en.pdf 

Επιτροπή – έγγραφο – κρα-

τικές ενισχύσεις – αξιολό-

γηση – αποτελεσματικότητα 

Στο πλαίσιο της πρωτοβου-

λίας για τον εκσυγχρονισμό 

των κρατικών ενισχύσεων, 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δη-

μοσίευσε ένα έγγραφο βα-

σικών θεμάτων που αφορά 

το πεδίο εφαρμογής της 

διαδικασίας αξιολόγησης 

των κρατικών ενισχύσεων 

που έχουν χορηγηθεί από 

τα κράτη μέλη.  

Ενόψει της αναθεώρησης 

των κανόνων για τις κρατι-

κές ενισχύσεις, εισάγεται 

σταδιακά η απαίτηση της 

μεταγενέστερης αξιολόγη-

σης αυτών, η οποία θα επι-

τρέπει την εκτίμηση των 

συνολικών επιπτώσεων των 

χορηγούμενων ενισχύσεων 

στην αγορά και θα καθιστά 

δυνατή την επίτευξη της 

βέλτιστης αποτελεσματικό-

τητάς τους. Επιπρόσθετα, ο 

ρόλος της αξιολόγησης 

μπορεί να αποβεί ιδιαιτέ-

ρως σημαντικός στις περι-

πτώσεις των καθεστώτων 

ενισχύσεων και των ενισχύ-

σεων που απαλλάσσονται 

από την κοινοποίηση βάσει 

του ΓΑΚ.  

Το έγγραφο διασαφηνίζει 

το σκεπτικό και το πλαίσιο 

εφαρμογής της διαδικασί-

ας αξιολόγησης και θέτει 

βασικά ερωτήματα σχετικά 

με την αποτελεσματική εν-

σωμάτωση αυτής στον το-

μέα των κρατικών ενισχύσε-

ων.  

Τα ενδιαφερόμενα μέρη 

μπορούν να καταθέσουν τα 

Γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών για τις 

περιφερειακές ενισχύσεις 

γραμμές για τις κρατικές 

ενισχύσεις περιφερειακού 

χαρακτήρα κατά την περίο-

δο 2014-2020» (ΕΕ 2013 C 

62/57). 

Επιτροπή των Περιφερειών 

– περιφερειακές ενισχύσεις 

– γνωμοδότηση – οικονομι-

κή κρίση – ενισχύσεις 

ήσσονος σημασίας  

Δημοσιεύθηκε σήμερα στην 

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ 

Γνωμοδότηση της Επιτρο-

πής των Περιφερειών με 

θέμα «Κατευθυντήριες 
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σεις δεν είναι αιτιολογημέ-

νοι, ιδίως σε περίοδο οικονο-

μικής κρίσης. Ως εκ τούτου, 

καλεί την Επιτροπή να διευ-

ρύνει το ισχύον όριο για τον 

καθορισμό των ΜΜΕ και 

ζητά τη δημιουργία μιας 

νέας ενδιάμεσης κατηγορί-

ας επιχειρήσεων, μεταξύ 

των ΜΜΕ και των μεγάλων 

επιχειρήσεων. 

Το πλήρες κείμενο της γνω-

μοδότησης είναι διαθέσιμο 

στην ηλεκτρονική διεύθυν-

ση:  

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

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2013:062:0057:0

063:EL:PDF 

Στην εν λόγω Γνωμοδότηση 

η Επιτροπή των Περιφερει-

ών τονίζει την καθοριστική 

σημασία του μηχανισμού 

των περιφερειακών ενισχύ-

σεων για την υλοποίηση των 

στόχων της οικονομικής, 

κοινωνικής και εδαφικής 

συνοχής της Ευρώπης και 

ζητά από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή να συνυπολογίσει 

τις επιπτώσεις της τρέχου-

σας οικονομικής και κοινω-

νικής κρίσης, αυξάνοντας τα 

ανώτατα όρια των ποσο-

στών για τις ενισχύσεις και 

το ποσοστό του πληθυσμού 

που καλύπτεται από τις ενι-

σχύσεις αυτές. Επίσης, κα-

λεί την Επιτροπή να αυξήσει 

το ανώτατο όριο των ενισχύ-

σεων ήσσονος σημασίας α-

πό το ποσό των 200.000 ευ-

ρώ στο ποσό των 500.000 

ευρώ, καθώς και να εξετά-

σει το ενδεχόμενο μη συνυ-

πολογισμού των κρατικών 

ενισχύσεων για τις ΥΓΟΣ στα 

ανώτατα όρια έντασης των 

περιφερειακών ενισχύσεων. 

Τέλος, προτείνει στην Επι-

τροπή να λαμβάνει υπόψη, 

μεταξύ των κριτηρίων κατα-

νομής των ενισχύσεων ανά 

ζώνες, τα φυσικά, γεωγρα-

φικά ή δημογραφικά μειο-

νεκτήματα ορισμένων περι-

φερειών, ενώ εκτιμά ότι οι 

νέοι περιορισμοί που θεσπί-

ζονται για τις ενισχύσεις 

προς τις μεγάλες επιχειρή-

θωτικού είναι διαθέσιμο στη 

διεύθυνση: 

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

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2013:082:0009:0

009:EL:PDF 

Διορθωτικό – Κατευθυντήρι-

ες Γραμμές της Επιτροπής – 

κρατικές ενισχύσεις – σύ-

στημα εμπορίας δικαιωμά-

των εκπομπής αερίων θερ-

μοκηπίου  

Οι Κατευθυντήριες Γραμμές 

για ορισμένα μέτρα κρατι-

κών ενισχύσεων στο πλαίσιο 

του συστήματος εμπορίας 

δικαιωμάτων εκπομπής αε-

ρίων θερμοκηπίου μετά το 

2012 έχουν δημοσιευθεί 

στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 

158/4 της 5ης Ιουνίου 

2012. Η διόρθωση συγκε-

κριμένα αφορά το σημείο 6 

του παραρτήματος ΙΙ των 

Κατευθυντηρίων Γραμμών 

και εντοπίζεται στη σελίδα 

19.  

Το πλήρες κείμενο του διορ-

Διορθωτικό στις Κατευθυντήριες Γραμμές για την εκπομπή αερίων 

θερμοκηπίου (ΕΕ 2013 C 82/07) 

τατο όριο των 200.000 ευ-

ρώ για τις ενισχύσεις που 

μπορεί να λάβει μια επιχεί-

ρηση ανά τριετία, ενώ για 

τις επιχειρήσεις που εκτε-

λούν οδικές εμπορευματικές 

μεταφορές για λογαριασμό 

τρίτων το ανώτατο όριο ενι-

σχύσεων ανά τριετία παρα-

μένει 100.000 ευρώ. Επι-

πρόσθετα, παρέχεται στα 

κράτη μέλη μεταβατική πε-

ρίοδος τριών ετών, προκει-

διαβούλευση – σχέδιο Κανο-

νισμού της Επιτροπής – ε-

νισχύσεις ήσσονος σημασί-

ας  

Στις 26.07.2012 η Ευρωπαϊ-

κή Επιτροπή, στο πλαίσιο 

της πρωτοβουλίας για τον 

εκσυγχρονισμό των κανόνων 

για τις κρατικές ενισχύσεις, 

εγκαινίασε δημόσια διαβού-

λευση για τη συγκέντρωση 

των απόψεων των ενδιαφε-

ρομένων σχετικά με τις ενι-

σχύσεις ήσσονος σημασίας. 

Με βάση τις απαντήσεις που 

έλαβε, η Επιτροπή συνέταξε 

ένα πρώτο σχέδιο Κανονι-

σμού για τις ενισχύσεις 

ήσσονος σημασίας, το οποίο 

και δημοσίευσε σήμερα 

προς το σκοπό νέας διαβού-

λευσης.  

Στο σχέδιο του νέου Κανο-

νισμού διατηρείται το ανώ-

Νέα διαβούλευση για την τροποποίηση των κανόνων ενισχύσεων 

ήσσονος σημασίας 
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http://ec.europa.eu/

competition/

consulta-

tions/2013_de_minimis/

draft_regulation_el.pdf 

μένου να συγκροτήσουν κε-

ντρικά μητρώα ενισχύσεων 

ήσσονος σημασίας, τα οποί-

α θα περιέχουν πληροφορί-

ες σχετικά με όλες τις ενι-

σχύσεις ήσσονος σημασίας 

που έχουν χορηγηθεί από 

οποιαδήποτε κρατική αρχή. 

Το σχέδιο του νέου Κανονι-

σμού είναι διαθέσιμο στη 

διεύθυνση: 

Δημόσια διαβούλευση για το αναθεωρημένο Σχέδιο Ανακοίνωσης 

για κρατικές ενισχύσεις στον κινηματογράφο  

28.05.2013 στην ακόλου- 

θη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου: 

Stateaidgreffe@ 

ec.europa.eu 

Το αναθεωρημένο σχέδιο 

της Ανακοίνωσης, καθώς 

και περισσότερες πληροφο-

ρίες σχετικά με τη δημόσια 

διαβούλευση δημοσιεύονται 

στην ακόλουθη διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/

competition/consultations/ 

2013_state_aid_films/

index_en.html 

Επιτροπή – δημόσια διαβού-

λευση – κρατικές ενισχύσεις 

– κινηματογράφος – οπτικο-

ακουστικά έργα – Ανακοίνω-

ση 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ-

χώρησε στην τρίτη και τελι-

κή φάση της διαβούλευσης, 

που εγκαινίασε τον Ιούνιο 

του 2011, σχετικά με την 

αναθεώρηση των κριτηρίων 

αξιολόγησης για τις κρατι-

κές ενισχύσεις για την παρα-

γωγή ταινιών και άλλων οπτι-

κοακουστικών έργων. Τα εν 

λόγω κριτήρια είχαν θεσπι-

στεί με την Ανακοίνωση του 

2001 για τον κινηματογρά-

φο (ΕΕ 2002 C 43/6) και η 

ισχύς τους έληξε στις 31. 

12.2012.  

Με βάση τα σχόλια που υ-

ποβλήθηκαν κατά τα προη-

γούμενα στάδια της διαβού-

λευσης, η Επιτροπή συνέτα-

ξε και δημοσίευσε αναθεω-

ρημένο σχέδιο της νέας Α-

νακοίνωσης. Τα ενδιαφερό-

μενα μέρη καλούνται να 

υποβάλουν τις παρατηρή-

σεις τους επί του αναθεωρη-

μένου σχεδίου μέχρι τις 

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση των κανόνων κρατικών 

ενισχύσεων στον τομέα της αλιείας 

κόλυνση και ενθάρρυνση 

της συμμετοχής των ενδια-

φερομένων, η Επιτροπή έχει 

καταρτίσει δύο ερωτηματο-

λόγια: ένα γενικού χαρακτή-

ρα που απευθύνεται πρωτί-

στως στους πολίτες και ένα 

δεύτερο, πιο εξειδικευμένο, 

που αφορά κυρίως δημόσι-

ες αρχές και οργανισμούς.  

Η προθεσμία για τη συμπλή-

ρωση και υποβολή των ερω-

τηματολογίων λήγει στις 17. 

06.2013. Τα ερωτηματολό-

για είναι διαθέσιμα στην 

ακόλουθη ηλεκτρονική διεύ-

θυνση: 

http://ec.europa.eu/dgs/

maritimeaffairs_fisheries/

consultations/state-aid/

index_el.htm 

Επιτροπή – δημόσια διαβού-

λευση – αναθεώρηση – κρα-

τικές ενισχύσεις – αλιεία – 

Κοινή Αλιευτική Πολιτική  

Στις 25.03.2013 η Ευρωπαϊ-

κή Επιτροπή εγκαινίασε δη-

μόσια διαβούλευση, που 

αφορά τη μελλοντική αναθε-

ώρηση των κανόνων που 

ισχύουν για τις κρατικές 

ενισχύσεις στον τομέα της 

αλιείας. Στόχο της διαβού-

λευσης αποτελεί η συγκέ-

ντρωση των απόψεων των 

πολιτών και όλων των ενδια-

φερόμενων σχετικά με τη 

μελλοντική αναθεώρηση του 

Κανονισμού 875/2007/ΕΚ 

για την εφαρμογή των άρ-

θρων 87 και 88 της ΣυνθΕΚ 

στις ενισχύσεις ήσσονος 

σημασίας στον τομέα της 

αλιείας και του Κανονισμού 

736/2008/ΕΚ περί της ε-

φαρμογής των άρθρων 87 

και 88 της ΣυνθΕΚ στις κρα-

τικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ 

που δραστηριοποιούνται 

στους τομείς της παραγω-

γής, μεταποίησης και εμπο-

ρίας προϊόντων αλιείας. Ε-

πιπρόσθετα, η διαβούλευση 

στοχεύει στη συγκέντρωση 

πληροφοριών σχετικά με 

την εμπειρία των εθνικών 

διοικήσεων και των ενδιαφε-

ρόμενων όσον αφορά την 

εφαρμογή των δύο αυτών 

Κανονισμών.  

Η αναθεώρηση των παρα-

πάνω κανόνων εντάσσεται 

στο πλαίσιο της μεταρρύθμι-

σης της Κοινής Αλιευτικής 

Πολιτικής (ΚΑΠ), καθώς και 

της πρωτοβουλίας της Ευ-

ρωπαϊκής Επιτροπής για τον 

εκσυγχρονισμό των κρατι-

κών ενισχύσεων. Προς διευ-
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Επίσημη διαδικασία έρευνας για την αναδιάρθρωση της ΕΑΣ 

τα των εξεταζόμενων με-

τρων με τις παραπάνω προ-

ϋποθέσεις των Κατευθυντη-

ρίων Γραμμών. Η κίνηση της 

επίσημης διαδικασίας 

έρευνας παρέχει τη δυνατό-

τητα σε τρίτους ενδιαφερο-

μένους να διατυπώσουν 

παρατηρήσεις επί των προ-

τεινόμενων μέτρων και δεν 

προδικάζει σε καμία περί-

πτωση το αποτέλεσμα της 

έρευνας. 

Η μη εμπιστευτική εκδοχή 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.34308 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στο δικτυ-

ακό τόπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού μόλις διευθετηθούν τα 

τυχόν ζητήματα απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-13-

194_el.htm 

Επιτροπή – επίσημη διαδι-

κασία έρευνας – ενίσχυση 

αναδιάρθρωσης – Ελληνικά 

Αμυντικά Συστήματα Α.Ε.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απο-

φάσισε να ξεκινήσει επίση-

μη διαδικασία έρευνας, 

προκειμένου να διαπιστώσει 

κατά πόσον τα μέτρα κρατι-

κής στήριξης, που έλαβε η 

Ελλάδα υπέρ της επιχείρη-

σης Ελληνικά Αμυντικά Συ-

στήματα Α.Ε. – ΕΑΣ (ή Hel-

lenic Defence Systems S.A., 

HDS), είναι συμβατά με τους 

κοινοτικούς κανόνες περί 

κρατικών ενισχύσεων. Τα 

υπό εξέταση μέτρα περιλαμ-

βάνουν άμεση επιχορήγηση 

από το κράτος, ύψους 10 

εκατ. ευρώ, αύξηση του κε-

φαλαίου της επιχείρησης 

κατά 158 εκατ. ευρώ και 

σειρά κρατικών εγγυήσεων 

για δάνεια μέχρι του ποσού 

των 942 εκατ. ευρώ, κατά 

την περίοδο 2004-2011. 

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η 

ΕΑΣ αντιμετωπίζει οικονομι-

κές δυσχέρειες τουλάχιστον 

από το 2004 και μπορεί να 

είναι αποδέκτης κρατικών 

ενισχύσεων, μόνον εφόσον 

πληρούνται οι προϋποθέσεις 

των κοινοτικών Κατευθυντη-

ρίων Γραμμών σχετικά με 

τις κρατικές ενισχύσεις για 

τη διάσωση και την αναδι-

άρθρωση προβληματικών 

επιχειρήσεων (ΕΕ 2004 C 

244/2). Κατά τα οριζόμενα 

στις Κατευθυντήριες Γραμ-

μές, ενισχύσεις αναδιάρ-

θρωσης μπορούν να χορη-

γούνται σε προβληματικές 

επιχειρήσεις μόνο μια φορά 

ανά 10ετία και μόνο για 

χρονικό διάστημα 6 μηνών, 

ενώ θα πρέπει να συνοδεύ-

ονται και από ενδεδειγμένο 

σχέδιο αναδιάρθρωσης. 

Επί του παρόντος, η Επιτρο-

πή επισημαίνει ότι έχει αμ-

φιβολίες για τη συμβατότη-

Επίσημη διαδικασία έρευνας κατά της Γενικής Μεταλλευτικής και 

Μεταλλουργικής Α.Ε. «ΛΑΡΚΟ» 

Η ΛΑΡΚΟ αποτελεί προβλη-

ματική επιχείρηση από το 

2008 και περιλαμβάνεται 

στο ελληνικό πρόγραμμα 

ιδιωτικοποίησης. Η Επιτρο-

πή θεωρεί ότι οι επίμαχες 

κρατικές ενισχύσεις της χο-

ρηγήθηκαν κατά παράβαση 

των Κατευθυντήριων Γραμ-

μών διάσωσης και αναδιάρ-

θρωσης (ΕΕ 2004, C 

244/2), οι οποίες ορίζουν 

ότι μια προβληματική επιχεί-

ρηση δικαιούται να λάβει 

ενίσχυση διάσωσης μόνο 

μια φορά κατά τη διάρκεια 

χρονικής περιόδου δέκα 

ετών (αρχή της «εφάπαξ» 

ενίσχυσης). Επιπρόσθετα, 

σύμφωνα με τις εν λόγω 

Κατευθυντήριες Γραμμές, οι 

Επιτροπή – επίσημη διαδι-

κασία έρευνας – ΛΑΡΚΟ – 

κρατικές εγγυήσεις – δάνεια 

– φορολογικό πρόστιμο – 

παραίτηση  – αναδιάρθρω-

ση 

Η Επιτροπή αποφάσισε να 

ξεκινήσει την επίσημη διαδι-

κασία έρευνας σχετικά με 

τα μέτρα κρατικής στήριξης 

υπέρ της ελληνικής επιχεί-

ρησης Γενικής Μεταλλευτι-

κής και Μεταλλουργικής 

Α.Ε. «ΛΑΡΚΟ». Η ΛΑΡΚΟ, η 

οποία ειδικεύεται στους 

τομείς της εξόρυξης και 

επεξεργασίας κοιτασμάτων 

λατερίτη, της εξόρυξης λιγνί-

τη και της παραγωγής σιδη-

ρονικελίου και υποπροϊόν-

των, αποτελεί μία από τις 5 

μεγαλύτερες εταιρίες πώλη-

σης των εν λόγω προϊόντων 

σε παγκόσμιο επίπεδο.    

Η Επιτροπή πιθανολογεί ότι 

η ΛΑΡΚΟ έχει λάβει επανει-

λημμένα κρατικές ενισχύ-

σεις, που ανέρχονται σε πο-

σό μεγαλύτερο των 105 ε-

κατ. ευρώ. Τα υπό εξέταση 

μέτρα περιλαμβάνουν αύξη-

ση του μετοχικού κεφαλαίου 

της επιχείρησης το 2009 

και αρκετές κρατικές εγγυή-

σεις για δάνεια κατά την 

περίοδο 2008-2010, πιθανή 

μη απόδοση κρατικής οφει-

λής από το 2004 και παραί-

τηση του κράτους από την 

είσπραξη προκαταβολής 

φορολογικού προστίμου το 

2010.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-194_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-194_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-194_el.htm
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με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.34572 στο μητρώο κρα-

τικών ενισχύσεων που βρί-

σκεται στο δικτυακό τόπο 

της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού 

διευθετηθούν τυχόν θέματα 

εμπιστευτικών στοιχείων. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-13-

195_el.htm 

ενισχύσεις αναδιάρθρωσης 

πρέπει να περατώνονται 

εντός έξι μηνών και να χορη-

γούνται στα πλαίσια ενός 

κατάλληλου σχεδίου αναδι-

άρθρωσης.  

Εν προκειμένω, η Επιτροπή 

θεωρεί ότι ενδέχεται τα επί-

μαχα μέτρα στήριξης να μη 

χορηγήθηκαν στο πλαίσιο 

ενός τέτοιου σχεδίου αναδι-

άρθρωσης ούτε και να έχει 

παύσει η χορήγησή τους. 

Επίσης η Επιτροπή αμφιβάλ-

λει για το εάν έχει τηρηθεί η 

αρχή της «εφάπαξ» ενίσχυ-

σης. Όπως τόνισε η Επιτρο-

πή, η έναρξη της επίσημης 

διαδικασίας έρευνας δεν 

προδικάζει το αποτέλεσμα 

αυτής και παρέχει στα ενδι-

αφερόμενα τρίτα μέρη τη 

δυνατότητα να υποβάλουν 

τις παρατηρήσεις τους σχε-

τικά με τα υπό εξέταση με-

τρα. 

Η μη εμπιστευτική εκδοχή 

της απόφασης θα διατεθεί 

κρατικές ενισχύσεις και τό-

νισε ότι κανένα πρόσθετο 

μέτρο ενίσχυσης υπέρ της 

Cyprus Airways δεν πρέπει 

να τεθεί σε εφαρμογή χωρίς 

την προηγούμενη έγκρισή 

της. Τέλος, διευκρίνισε ότι η 

κίνηση της επίσημης διαδι-

κασίας έρευνας παρέχει 

στα ενδιαφερόμενα τρίτα 

μέρη την ευκαιρία να υπο-

βάλουν τις παρατηρήσεις 

τους σχετικά με τα υπό εξέ-

ταση μέτρα, χωρίς να προδι-

κάζει το αποτέλεσμα της 

έρευνας.  

Η μη εμπιστευτική εκδοχή 

της απόφασης θα διατεθεί 

με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.35888  στο μητρώο κρα-

τικών ενισχύσεων που βρί-

σκεται στο δικτυακό τόπο 

της ΓΔ Ανταγωνισμού αφού 

διευθετηθούν τυχόν θέματα 

εμπιστευτικών στοιχείων. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-13-

190_el.htm 

Επιτροπή – επίσημη διαδι-

κασία έρευνας – Cyprus 

Airways – δάνειο – αποζημί-

ωση – αύξηση κεφαλαίου  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκί-

νησε την επίσημη διαδικασί-

α έρευνας σχετικά με μέτρα 

κρατικής στήριξης που χο-

ρήγησε η Κύπρος υπέρ της 

Cyprus Airways, εθνικού 

αερομεταφορέα της Κύ-

πρου. Η Cyprus Airways υ-

πήρξε προβληματική εται-

ρία επί σειρά ετών, ενώ είχε 

ήδη λάβει ενισχύσεις διάσω-

σης και αναδιάρθρωσης το 

2007. Σύμφωνα με την Επι-

τροπή, η καθαρή θέση της 

εταιρίας είναι σήμερα αρνη-

τική.  

Η προκαταρκτική έρευνα 

για την Cyprus Airways ξεκί-

νησε τον Φεβρουάριο του 

2012, όταν η Επιτροπή πλη-

ροφορήθηκε από τον τύπο 

για την επικείμενη αύξηση 

κεφαλαίου αυτής. Η εν λόγω 

αύξηση πραγματοποιήθηκε 

στις αρχές του 2013 και 

φαίνεται ότι συμμετείχε σχε-

δόν αποκλειστικά το κυπρια-

κό Δημόσιο, το οποίο συνει-

σέφερε ποσό ύψους 31,3 

εκατ. ευρώ.  

Επιπλέον, το Δεκέμβριο του 

2012, οι κυπριακές αρχές 

κοινοποίησαν στην Επιτροπή 

ενίσχυση διάσωσης υπέρ 

της Cyprus Airways, υπό 

μορφή χορήγησης δανείου 

ύψους 73 εκατ. ευρώ. Σύμ-

φωνα με την Επιτροπή, φαί-

νεται ότι έχουν ήδη εκταμιε-

υθεί πληρωμές στο πλαίσιο 

του εν λόγω δανείου, κατά 

παράβαση της «υποχρέω-

σης αναστολής», που επι-

βάλλει στα κράτη μέλη να 

μη χορηγούν κρατικές ενι-

σχύσεις που δεν έχουν ε-

γκριθεί από την Επιτροπή. 

Τέλος, η Επιτροπή αναφέρει 

ότι η πρόσθετη χαριστική 

αποζημίωση, την οποία προ-

τίθεται να χορηγήσει το κυ-

πριακό Δημόσιο στους εργα-

ζομένους της Cyprus Air-

ways που πρόκειται να απο-

λυθούν, ενδέχεται να συνι-

στά επίσης οικονομικό πλεο-

νέκτημα για την εταιρία και 

συνακόλουθα, κρατική ενί-

σχυση, εφόσον πληρούνται 

και οι λοιπές προϋποθέσεις 

του άρθρου 107 παρ. 1 

ΣΛΕΕ. 

Επί του παρόντος, η Επιτρο-

πή επισήμανε ότι αμφιβάλ-

λει για τη συμβατότητα των 

εν λόγω μέτρων με τους κοι-

νοτικούς κανόνες για τις 

Επίσημη διαδικασία έρευνας κατά της Cyprus Airways 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-195_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-195_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-195_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-190_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-190_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-190_el.htm
http://www.google.gr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=7vNVeBLqeu7SjM&tbnid=dnlm5ObxYX6WEM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.tourismpress.gr%2F2012%2F09%2Fcyprus-airways.html&ei=g_u2UaWeNo_14QS8pYCoDA&psig=AFQjCNGcDzmZ28IYwnj7m643XS18YJQYkg&ust=137103283
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Ενισχύσεις προς τον ΟΠΑΠ - Προσφυγές της Club Hotel Loutraki 

κλπ κατά αποφάσεων της Επιτροπής (Υποθ. Τ-57/13 και Τ-58/13) 

βαση της αρχής της χρη-

στής διοίκησης. Τέλος, οι 

προσφεύγουσες υποστηρί-

ζουν ότι η Επιτροπή υπέπεσε 

σε πρόδηλη πλάνη περί το 

δίκαιο τόσο ως προς την 

αξιολόγηση του συμβατού 

της συμφωνίας και της 

προσθήκης της όσο και ως 

προς το συμπέρασμα ότι η 

εν λόγω συμφωνία και η 

προσθήκη δεν παρέχουν 

κανένα πλεονέκτημα στον 

ΟΠΑΠ.   

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

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2013:114:0035:0

036:EL:PDF 

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

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2013:114:0036:0

037:EL:PDF 

προσφυγή – Επιτροπή – 

απόφαση – Club Hotel 

Loutraki – ΟΠΑΠ – από-

κλειστικά δικαιώματα – α-

ποκλειστική άδεια εκμετάλ-

λευσης – καταγγελία – κρα-

τική ενίσχυση – Τ-57/13 – Τ-

58/13 

Δημοσιεύτηκαν σήμερα 

στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ε.Ε. περιλήψεις προσφυ-

γών που ασκήθηκαν στις 

29.12.2013 από το Club 

Hotel Loutraki κλπ κατά 

αποφάσεων της Ευρωπαϊ-

κής Επιτροπής.  

Η πρώτη προσφυγή στρέφε-

ται κατά της απόφασης, με 

την οποία η Επιτροπή απέρ-

ριψε καταγγελία των προ-

σφευγουσών σχετικά με 

προβαλλόμενη κρατική ενί-

σχυση που χορήγησαν οι 

ελληνικές αρχές υπέρ του 

ΟΠΑΠ. Η δεύτερη προσφυγή 

στρέφεται κατά της απόφα-

σης C (2012) 6777, με την 

οποία η Επιτροπή επέτρεψε 

την παράταση έως τα τέλη 

του 2030 των αποκλειστι-

κών δικαιωμάτων του ΟΠΑΠ 

για 13 τυχερά παιχνίδια και 

τη χορήγηση στον ίδιο φο-

ρέα αποκλειστικής άδειας 

εκμετάλλευσης 35.000 βι-

ντεοτερματικών λαχειοφό-

ρου αγοράς (Video Lottery 

Terminals - VLT) έως το 

2022.  

Οι προσφεύγουσες επικα-

λούνται παράβαση σειράς 

βασικών δικαιωμάτων τους, 

όπως το δικαίωμα ακρόα-

σης και το δικαίωμα αποτε-

λεσματικής δικαστικής προ-

στασίας, ενώ προβάλλουν 

και λόγους ακύρωσης σχετι-

κούς με την αιτιολογία των 

αποφάσεων και την παρά-

Ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων στις οδικές εμπορευματικές μετα-

φορές – SA.34246 

Η χρηματοδότηση του κα-

θεστώτος θα γίνει μέσω ΕΤ-

ΠΑ και χορηγούσα αρχή 

είναι η ΕΥΔ Ε.Π. «Αντα-

γωνιστικότητα – Επιχειρημα-

τικότητα». Το καθεστώς έχει 

διάρκεια από 21.12.2011 

μέχρι και 31.12.2013. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_34246 

Ελλάδα – καθεστώς ενισχύ-

σεων – οδικές εμπορευματι-

κές μεταφορές – ΜΜΕ – 

Γενικός Απαλλακτικός Κανο-

νισμός (ΓΑΚ)  

Δημοσιεύθηκε στις 08.03. 

2013 στην Επίσημη Εφημε-

ρίδα (ΕΕ 2013 C 69/5) ελ-

ληνικό καθεστώς ενίσχυσης 

βάσει του Γενικού Απαλλα-

κτικού Κανονισμού (Κα-

νονισμός 800/2008), με το 

οποίο προβλέπεται η ενίσχυ-

ση ΜΜΕ που δραστηριοποι-

ούνται στον τομέα των διε-

θνών και εθνικών οδικών 

μεταφορών εμπορευμάτων. 

Το καθεστώς τιτλοφορείται 

«Εκσυγχρονισμός χερσαίων 

εμπορευματικών οδικών με-

ταφορών. Μετακινούμε την 

Ελλάδα με ασφάλεια και 

σεβασμό στο περιβάλλον» 

και συνίσταται σε άμεσες 

επιδοτήσεις των δικαιούχων 

επιχειρήσεων.  

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφο-

ρούν την απόκτηση καινούρ-

γιων μεταφορικών οχημά-

των, των οποίων οι προδια-

γραφές υπερβαίνουν τα 

κοινοτικά πρότυπα ή αυξά-

νουν το βαθμό προστασίας 

του περιβάλλοντος, την 

πρόσληψη εργαζομένων σε 

μειονεκτική θέση και ατό-

μων με αναπηρία με τη μορ-

φή επιδότησης μισθού, κα-

θώς και λειτουργικές δαπά-

νες των νεοσύστατων ΜΜΕ. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:114:0035:0036:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:114:0035:0036:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:114:0035:0036:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:114:0035:0036:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:114:0036:0037:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:114:0036:0037:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:114:0036:0037:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:114:0036:0037:EL:PDF
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_34246
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_34246
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_34246
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_34246
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ξάγεται επίσημη διαδικασία 

έρευνας. Ο κατάλογος είναι 

ενημερωμένος έως την 16. 

04.2013. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_MEMO-13-

337_en.htm 

Επιτροπή – κατάλογος – 

χρηματοπιστωτική κρίση – 

κρατική ενίσχυση – επίσημη 

διαδικασία έρευνας  

Στις 16.04.2013 δημοσιεύ-

θηκε στην ιστοσελίδα της 

Επιτροπής κατάλογος με τα 

μέτρα που έχουν λάβει τα 

κράτη μέλη κατά τη διάρκει-

α της χρηματοπιστωτικής 

και οικονομικής κρίσης. Ο 

κατάλογος περιέχει όλα τα 

μέτρα τα οποία έχουν εξε-

ταστεί από την Επιτροπή και 

επί των οποίων αυτή έχει 

ήδη εκδώσει αποφάσεις, 

καθώς και μέτρα κατά των 

οποίων αυτή τη στιγμή διε-

Κατάλογος της Επιτροπής με τα μέτρα που θέσπισαν τα κράτη μέλη 

κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης 

ανέρχεται σε ποσοστό 

0,66%. 

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

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2013:122:0016:0

016:EL:PDF 

επιτόκια – αναφορά – προε-

ξόφληση – ανάκτηση – Μάι-

ος 2013 

Στις 27.04.2013 η Επιτροπή 

δημοσίευσε στην Επίσημη 

Εφημερίδα (ΕΕ 2013 C 

122/16) τα τρέχοντα επιτό-

κια ανάκτησης και τα επι-

τόκια αναφοράς/προεξό-

φλησης κρατικών ενισχύσε-

ων για τα 27 κράτη μέλη, 

που ισχύουν από την 1η 

Μαΐου 2013. Ειδικά για την 

Ελλάδα το τρέχον επιτόκιο 

Επιτόκια αναφοράς, προεξόφλησης και ανάκτησης – Μάιος 2013 

Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις 

Νομικό ζήτημα 

Η συμβατότητα ενισχύσεων, 

που έχουν χορηγηθεί χωρίς 

να έχει προηγηθεί κοινοποί-

ησή τους στην Επιτροπή, 

κρίνεται σύμφωνα με τους 

κανόνες ουσιαστικού δικαί-

ου που ήταν σε ισχύ κατά το 

χρόνο χορήγησής τους  

 

 

ΓεΔΕΕ Τ-489/11, 20.03. 

2013, Rousse Industry/

Επιτροπή  

Λέξεις κλειδιά 

κρατικές ενισχύσεις – ενι-

σχύσεις που χορηγήθηκαν 

από τη Βουλγαρία υπό τη 

μορφή άφεσης χρεών – α-

πόφαση που κηρύσσει την 

ενίσχυση ασυμβίβαστη με 

την κοινή αγορά και διατάσ-

σει την ανάκτησή της – νέες 

ΔΕΕ C-399/10 P και C-

401/10 P, 19.03.2013, 

Bouygues SA και Bouygues 

Télécom SA/Επιτροπή κ.λπ. 

Λέξεις κλειδιά 

αιτήσεις αναιρέσεως – κρα-

τικές ενισχύσεις – οικονομι-

κά μέτρα υπέρ της France 

Télécom – σχέδιο προτάσε-

ως προκαταβολής μετόχου 

– δημόσιες δηλώσεις μέλους 

της Γαλλικής κυβέρνησης – 

απόφαση κηρύσσουσα την 

ενίσχυση μη συμβατή με την 

κοινή αγορά, χωρίς να δια-

τάσσει την ανάκτησή της – 

έννοια του όρου "κρατική 

ενίσχυση" – έννοια του όρου 

"οικονομικό πλεονέκτημα" 

Νομικό ζήτημα 

Δηλώσεις των γαλλικών αρ-

χών, που συνεπάγονται έναν 

αρκούντως συγκεκριμένο 

κίνδυνο επιβάρυνσης των 

κρατικών πόρων, συνιστούν 

οικονομικό πλεονέκτημα 

που χρηματοδοτείται από το 

κράτος και με κρατικούς 

πόρους 

 

 

ΓεΔΕΕ Τ-92/11, 20.03. 

2013, Jørgen Andersen/

Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

κρατικές ενισχύσεις – ενι-

σχύσεις που χορηγήθηκαν 

από τις δανικές αρχές στη 

δημόσια επιχείρηση DSB – 

συμβάσεις παροχής υπηρε-

σίας σιδηροδρομικών μετα-

φορών επιβατών μεταξύ 

Κοπεγχάγης και Ystad – 

απόφαση που κηρύσσει τις 

ενισχύσεις συμβατές με την 

κοινή αγορά – χρονική ε-

φαρμογή κανόνων ουσιαστι-

κού δικαίου 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-337_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-337_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-337_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:122:0016:0016:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:122:0016:0016:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:122:0016:0016:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:122:0016:0016:EL:PDF
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ανάκτησης. Η πτώχευση δι-

καιούχου της ενίσχυσης δεν 

επηρεάζει την υποχρέωση 

ανάκτησης. 

 
 

ΔΕΕ C-129/12, 21.03.2013, 

Magdeburger Mühlenwerke  

Λέξεις κλειδιά 

καθεστώς περιφερειακών 

ενισχύσεων – επενδύσεις 

στον τομέα της μεταποίησης 

και εμπορίας γεωργικών 

προϊόντων – απόφαση της 

Επιτροπής – ασυμβατότητα 

προς την εσωτερική αγορά 

– κατάργηση των ασύμβα-

των ενισχύσεων – χρόνος 

χορήγησης της ενισχύσεως 

– αρχή της προστασίας της 

δικαιολογημένης εμπιστοσύ-

νης 

Νομικό ζήτημα 

Η κίνηση της επίσημης δια-

δικασίας έρευνας υποδηλώ-

νει την ύπαρξη σοβαρών 

αμφιβολιών για τη συμβατό-

τητα των υπό εξέταση ενι-

σχύσεων και, άρα, δεν μπο-

ρεί να θεμελιωθεί δικαιολο-

γημένη εμπιστοσύνη της 

δικαιούχου εταιρίας για τη 

χορήγησή τους 

ενισχύσεις – στρέβλωση του 

ανταγωνισμού – υποχρέωση 

αιτιολόγησης 

Νομικό ζήτημα 

Η παρατεταμένη αδράνεια 

των βουλγαρικών αρχών 

σχετικά με την εξόφληση 

ληξιπρόθεσμων χρεών της 

δανειολήπτριας εταιρίας 

δεν συμβαδίζει με το κριτή-

ριο του ιδιώτη πιστωτή και 

συνιστά κρατική ενίσχυση 

 

 

ΔΕΕ C-405/11 P, 21. 

03.2013, Επιτροπή/Buczek 

Automotive 

Λέξεις κλειδιά 

αναίρεση – κρατικές ενισχύ-

σεις – αναδιάρθρωση της 

πολωνικής χαλυβουργίας – 

έννοια της κρατικής ενισχύ-

σεως – είσπραξη δημοσίων 

απαιτήσεων – χαρακτηρι-

σμός της μη κίνησης της 

διαδικασίας πτώχευσης της 

οφειλέτριας εταιρίας ως 

κρατικής ενίσχυσης – κριτή-

ριο του ιδιώτη πιστωτή – 

κατανομή του βάρους από-

δειξης – όρια δικαστικού 

ελέγχου 

Νομικό ζήτημα 

Κατά το δικαστικό έλεγχο 

της εφαρμογής του κριτηρί-

ου του ιδιώτη πιστωτή από 

την Επιτροπή, τα δικαιοδοτι-

κά όργανα της Ένωσης ελέγ-

χουν, πέρα από την ορθότη-

τα, και την πληρότητα των 

στοιχείων που θεμελιώνουν 

την κρίση της Επιτροπής 

 

 

ΔΕΕ C-613/11, 21.03.2013, 

Επιτροπή/Ιταλία 

Λέξεις κλειδιά 

παράβαση κράτους μέλους 

– κρατικές ενισχύσεις – ε-

νισχύσεις που χορηγήθηκαν 

από την Ιταλία υπέρ του ναυ-

τιλιακού κλάδου στη Σαρδη-

νία – απόφαση 2008/92/ΕΕ 

της Επιτροπής που κηρύσσει 

το ασυμβίβαστο των ενισχύ-

σεων με την κοινή αγορά και 

διατάσσει την ανάκτησή 

τους από τους δικαιούχους 

– μη συμμόρφωση εντός 

ορισμένης προθεσμίας 

Νομικό ζήτημα 

Οι διαδικαστικές δυσχέρειες 

που αντιμετωπίζει ένα κρά-

τος κατά την ανάκτηση των 

παράνομων ενισχύσεων δεν 

συνιστούν απόλυτη αδυναμί-

α εκτέλεσης της απόφασης 



 

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 

Η νομική επιθεώρηση       

ΔηΣΚΕ & αγορά για το έτος 

2013 διατίθεται σε ηλεκτρονική   

μορφή με πλούσιο υλικό σε  

θέματα δημοσίων συμβάσεων 

και κρατικών ενισχύσεων 

 

Για περισσότερες  πληροφορίες 

και συνδρομές επισκεφθείτε 

την ιστοσελίδα του περιοδικού          

http://www.diske.gr/ ή επικοι-

νωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 

2310 476103 ή αποστείλετε 

μήνυμα ηλεκτρονικού  ταχυδρο-

μείου στην     διεύθυνση 

diske@cieel.gr 

Δημόσιες Συμβάσεις Κρατικές Ενισχύσεις & αγορά 
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