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μοδοτήσεις, οι οποίες επι-

βάλλουν στις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας να λειτουρ-

γούν με τους όρους της αγο-

ράς. Σημειώνεται, πάντως, 

ότι οι κανόνες αυτοί δεν 

επηρεάζουν τα συστήματα 

που ήδη υπάρχουν και είχαν 

εγκριθεί βάσει των ισχυου-

σών Κατευθυντηρίων Γραμ-

μών. 

 Προώθηση της ανταγω-

νιστικότητας της ευρωπαϊ-

κής βιομηχανίας: Τα τέλη 

που επιβάλλονται για τη 

χρηματοδότηση των ανανε-

ώσιμων πηγών ενέργειας 

αποτελούν ένα αυξανόμενο 

ποσοστό των ενεργειακών 

δαπανών για τη βιομηχανία, 

αποτελούν δε ένα πολύ με-

γάλο οικονομικό βάρος για 

ορισμένες ενεργοβόρες ε-

ταιρείες που εκτίθενται σε 

Κατευθυντήριες Γραμμές – 

περιβάλλον – ενέργεια  

Στις 09.04.2014 η Ευρω-

παϊκή Επιτροπή υιοθέτησε 

νέες Κατευθυντήριες Γραμ-

μές σχετικά με την κρατική 

χρηματοδότηση για έργα 

στον τομέα της προστασίας 

του περιβάλλοντος και της 

ενέργειας, οι οποίες θα 

αντικαταστήσουν από την 

01.07.2014 τις προηγούμε-

νες Κατευθυντήριες Γραμ-

μές για το περιβάλλον του 

2008 (ΕΕ 2008 C 82/1). 

Στις νέες Κατευθυντήριες 

Γραμμές απλοποιούνται τα 

κριτήρια αξιολόγησης των 

διαφόρων κατηγοριών ενι-

σχύσεων, που καλύπτονται 

ήδη από τις υφιστάμενες 

Κατευθυντήριες Γραμμές 

του 2008, όπως οι ενισχύ-

σεις για ενεργειακή απόδο-

ση και για συμπαραγωγή 

θερμότητας και ηλεκτρικής 

ενέργειας, ενώ εισάγονται 

και νέες κατηγορίες ενισχύ-

σεων για τον κλάδο της 

ενέργειας.  

Βασικά χαρακτηριστικά 

των νέων Κατευθυντηρίων 

Γραμμών είναι: 

 Σταδιακή εισαγωγή μη-

χανισμών που βασίζονται 

στη λογική της αγοράς: Ορι-

σμένες τεχνολογίες ανανε-

ώσιμων πηγών ενέργειας 

έχουν φτάσει στο στάδιο 

ωριμότητας 

που απαιτεί-

ται για την 

ένταξή τους 

στην αγορά. 

Για να επι-

τευχθεί η 

απότελεσμα-

τικότητα του 

κόστους και 

ο περιορι-

σμός των 

στρεβλώσε-

ων, οι νέες 

Κατευθυντή-

ριες Γραμ-

μές προβλέπουν τη σταδια-

κή εισαγωγή ανταγωνιστι-

κών διαδικασιών υποβολής 

προσφορών για τη χορήγη-

ση δημόσιας χρηματοδότη-

σης σε ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, ενώ προσφέ-

ρουν στα κράτη μέλη ευελι-

ξία, ώστε να λαμβάνονται 

υπόψη οι συνθήκες που 

ισχύουν σε κάθε κράτος 

μέλος. Μια πιλοτική φάση 

το 2015 και το 2016 θα 

επιτρέψει στα κράτη μέλη 

να δοκιμάσουν ανταγωνιστι-

κές διαδικασίες υποβολής 

προσφορών σε ένα μικρό 

ποσοστό της δυναμικότη-

τας που διαθέτουν σε ανα-

νεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Οι Κατευθυντήριες Γραμμές 

προβλέπουν επίσης τη στα-

διακή αντικατάσταση των 

τιμολογίων τροφοδότησης 

(feed-in tariffs) από τις πρι-

Κατευθυντήριες Γραμμές 
για τις ενισχύσεις σε πε-
ριβάλλον και  ενέργεια 

Νέος Κανονισμός 
372/2014 για την τροπο-
ποίηση του Εφαρμοστι-
κού Κανονισμού 

Ανακοίνωση για την ερ-
μηνεία του Κανονισμού 
1370/2007 

Νέοι κανόνες για την 
Τραπεζική Ένωση 

Ψηφιακή πλατφόρμα 
ανταλλαγής εγγράφων 
της ΓΔ Ανταγωνισμού 

Η Επιτροπή βελτιώνει την 
εξέταση των καταγγελιών  

Διαβούλευση για τους 
κανόνες κρατικών ενισχύ-
σεων στην αλιεία 

Κατάλληλα μέτρα για 
υφιστάμενες περιφερεια-
κές ενισχύσεις 

Απόφαση του ΓεΔΕΕ για 
υπόθεση ανάκτησης στον 
τομέα των δημητριακών  

Αίτηση προδικαστικής 
παραπομπής στο ΔΕΕ για 
την «ΑΤΕ Α.Ε.» 

Προσφυγές της Επιτρο-
πής στο ΔΕΕ κατά της 
Ελλάδας για δύο υποθέ-
σεις ενισχύσεων 

Κρατικές ενισχύσεις 
προς την «ΛΑΡΚΟ»  

Πρόσκληση υποβολής 
παρατηρήσεων για τη 
Cyprus Airways 

Έγκριση ενισχύσεων για 
ελληνικές Τράπεζες  

Ελληνικό καθεστώς για 
ερευνητικά έργα  

Κυπριακά καθεστώτα 
ενισχύσεων  

Επιτόκια αναφοράς, προ-
εξόφλησης και ανάκτη-
σης  

Πρόσφατη νομολογία 
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αιχμής. 

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, 

εκτός από τις παρούσες 

Κατευθυντήριες Γραμμές, 

ενισχύσεις για το περιβάλ-

λον και την ενέργεια θα συ-

μπεριληφθούν και στον νέο 

Γενικό Κανονισμό Απαλλα-

γής κατά Κατηγορία (ΓΑΚ), 

γεγονός που θα καταστήσει 

ευκολότερη και ταχύτερη 

για τις δημόσιες αρχές την 

εφαρμογή των σχετικών με-

τρων, διότι δεν θα χρειάζε-

ται να λάβουν προηγουμέ-

νως έγκριση από την Επιτρο-

πή.  

Οι Κατευθυντήριες Γραμμές, 

που θα παραμείνουν σε ισχύ 

μέχρι το τέλος του 2020, 

είναι διαθέσιμες στην ακό-

λουθη ηλεκτρονική διεύθυν-

ση: 

http://ec.europa.eu/

competition/sectors/

energy/legislation_en.html 

έντονο διεθνή ανταγωνισμό. 

Για να διαφυλαχθεί η αντα-

γωνιστικότητα αυτών των 

επιχειρήσεων, οι νέες Κα-

τευθυντήριες Γραμμές επι-

τρέπουν τη μείωση των χρε-

ώσεων που επιβάλλονται σε 

επιχειρήσεις ορισμένων κλά-

δων για τη στήριξη των ανα-

νεώσιμων πηγών ενέργειας, 

όπως είναι οι κλάδοι κατά-

σκευής των χημικών, του 

χαρτιού, των κεραμικών ή 

των μετάλλων. Επίσης, τα 

κράτη μέλη έχουν τη δυνα-

τότητα να μειώσουν την επι-

βάρυνση των ιδιαίτερα ενερ-

γοβόρων επιχειρήσεων και 

σε άλλους τομείς  

 Στήριξη των διασυνορια-

κών ενεργειακών υποδομών 

για την προώθηση της Ενι-

αίας Ευρωπαϊκής Αγοράς 

Ενέργειας: Οι νέες Κατευ-

θυντήριες Γραμμές περιλαμ-

βάνουν κριτήρια για τη χρη-

ματοδότηση των ενεργεια-

κών υποδομών, με έμφαση 

σε προγράμματα που βελτι-

ώνουν τις διασυνοριακές 

ροές ενέργειας και την προ-

ώθηση των υποδομών στις 

λιγότερο ανεπτυγμένες περι-

φέρειες της Ευρώπης. 

 Μία άλλη, νέα κατηγορία 

ενίσχυσης αφορά την εξα-

σφάλιση επαρκούς παραγω-

γής ηλεκτρικής ενέργειας, 

όταν υπάρχει πραγματικός 

κίνδυνος ανεπαρκούς δυνα-

μικότητας παραγωγής ηλεκ-

τρικής ενέργειας. Τα κράτη 

μέλη, μέσω του λεγόμενου 

«μηχανισμού δυναμικότη-

τας», θα ενθαρρύνουν τους 

παραγωγούς για την κατά-

σκευή νέων εγκαταστάσεων 

παραγωγής ή θα τους από-

τρέπουν από το κλείσιμο 

υφιστάμενων εγκαταστάσε-

ων ή ακόμη θα ανταμείβουν 

τους καταναλωτές που μειώ-

νουν την κατανάλωση ηλεκ-

τρικής ενέργειας σε ώρες 

Νέος Κανονισμός 372/2014 για την τροποποίηση του  Εφαρμοστι-

κού Κανονισμού 794/2004 

κρίσιμο γεγονός για την 

έναρξη της προθεσμίας αυ-

τής, προβλέπεται, εάν μεν η 

Επιτροπή αποστείλει απλή 

αίτηση, η παραλαβή της 

σχετικής αίτησης πληροφο-

ριών από τους τρίτους, ενώ, 

εφόσον έχει εκδώσει από-

φαση, η προθεσμία άρχεται 

από την κοινοποίηση της 

απόφασης της Επιτροπής 

στους τρίτους. 

Περαιτέρω, εισάγεται νέο 

Κεφάλαιο στον Εφαρμοστι-

κό Κανονισμό 794/2004 

(Κεφάλαιο Vα, άρθρο 11α) 

στο οποίο τίθενται, για πρώ-

τη φορά, δύο όροι παραδε-

κτού των καταγγελιών σχετι-

κά με εικαζόμενη παράνομη 

ενίσχυση ή καταχρηστική 

εφαρμογή ενίσχυσης, που 

Στις 12.04.2014 δημοσιεύ-

θηκε στην Επίσημη Εφημερί-

δα της ΕΕ (ΕΕ 2014 L 

109/14) ο Κανονισμός 

372/2014, που τροποποιεί 

ορισμένες διατάξεις του 

Εφαρμοστικού Κανονισμού 

(Κανονισμός 794/2004). 

Υπενθυμίζεται ότι ο Εφαρ-

μοστικός Κανονισμός περι-

λαμβάνει λεπτομερείς δια-

τάξεις σχετικά με τη μορφή, 

το περιεχόμενο και τις λοι-

πές λεπτομέρειες των ρυθμί-

σεων του διαδικαστικού Κα-

νονισμού (Κανονισμός 659/ 

1999). 

Με βάση τον διαδικαστικό 

Κανονισμό, παρέχεται η 

δυνατότητα στην Επιτροπή, 

στην περίπτωση που έχει 

αμφιβολίες ως προς τη συμ-

βατότητα ενός εθνικού με-

τρου ενίσχυσης και έχει, για 

τον λόγο αυτόν, κινήσει την 

επίσημη διαδικασία έρευ-

νας, να ζητήσει η ίδια πλη-

ροφορίες απευθείας από 

τους τρίτους-παράγοντες 

της αγοράς (επιχειρήσεις ή 

ενώσεις επιχειρήσεων), είτε 

με απλή αίτησή της είτε κα-

τόπιν έκδοσης σχετικής από-

φασης. Ο νέος Κανονισμός 

372/2014, τροποποιεί το 

άρθρο 8 του Κανονισμού 

794/2004 με την εισαγωγή 

δύο νέων παραγράφων 

(παρ. 5α και 5β), ούτως 

ώστε να προσδιορισθεί με 

ακρίβεια το χρονικό σημείο 

που αποτελεί την αφετηρία 

για τον υπολογισμό των προ-

θεσμιών παροχής των πλη-

ροφοριών. Ειδικότερα, ως 

http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/legislation_en.html
http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/legislation_en.html
http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/legislation_en.html
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11β), που προβλέπει ότι 

κάθε πρόσωπο θα πρέπει  

να αναφέρει με σαφήνεια   

ποιες πληροφορίες θεωρεί 

εμπιστευτικές, παραθέτο-

ντας τους λόγους για τον 

εμπιστευτικό χαρακτήρα 

τους, καθώς και να υποβά-

λει χωριστή, μη εμπιστευτι-

κή εκδοχή των παρατηρήσε-

ών του, εντός της ίδιας προ-

θεσμίας που τυχόν έχει τα-

χθεί από την Επιτροπή για 

την υποβολή των πληροφο-

ριών. 

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

legal-content/EL/TXT/

PDF/?

uri=CELEX:32014R0372&ri

d=1  

υποβάλλονται προς την Επι-

τροπή. Πρώτον, κάθε πρό-

σωπο που υποβάλλει σχετι-

κή καταγγελία θα πρέπει να 

αποδεικνύει ότι αποτελεί 

ενδιαφερόμενο μέρος, κατά 

την έννοια του άρθρου 1 

στχ. η’ του Κανονισμού 

659/1999. Δεύτερη προϋ-

πόθεση παραδεκτού της 

καταγγελίας είναι η υποβο-

λή από τον καταγγέλλοντα 

συγκεκριμένων υποχρεωτι-

κών πληροφοριών στο σχετι-

κό έντυπο που έχει συντάξει 

η Επιτροπή και που περιλαμ-

βάνεται στο Παράρτημα ΙV 

του Εφαρμοστικού Κανονι-

σμού. Ακόμη, προβλέπεται η 

δυνατότητα της Επιτροπής 

να απαλλάξει τον καταγγέλ-

λοντα από την υποχρέωση 

υποβολής μέρους των πλη-

ροφοριών που ζητούνται στο 

έντυπο, κατόπιν αιτιολογη-

μένης αίτησής του. Υπενθυ-

μίζεται δε ότι, στις περιπτώ-

σεις που δεν πληρούνται οι 

προϋποθέσεις του παραδε-

κτού, η οποιαδήποτε αναφο-

ρά περί παράνομης ενίσχυ-

σης δεν θα χαρακτηρίζεται 

ως «καταγγελία», αλλά θα 

λογίζεται από την Επιτροπή 

ως γενική πληροφορία για 

τη συγκεκριμένη αγορά.  

Τέλος, όσον αφορά τα επι-

χειρηματικά απόρρητα και 

άλλες εμπιστευτικές πληρο-

φορίες, τα οποία γνωστοποι-

ούνται στην Επιτροπή βάσει 

του Κανονισμού 659/1999, 

εισάγεται στον Κανονισμό 

794/2004 ένα νέο Κεφά-

λαιο (Κεφάλαιο Vβ, άρθρο 

Ανακοίνωση της Επιτροπής για την ερμηνεία του Κανονισμού 

1370/2007 για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και 

οδικές μεταφορές  

νισμού, γ) τους κανόνες  

αποζημίωσης για την παρο-

χή δημόσιας υπηρεσίας και 

δ) την υποχρέωση των αρμό-

διων αρχών να δημοσιεύουν 

ετήσιες εκθέσεις για τις 

συμβάσεις παροχής δημό-

σιας υπηρεσίας για τις ο-

ποίες έχουν αρμοδιότητα, 

καθώς και τις υποχρεώσεις 

τους να εξασφαλίζουν τη 

διαφάνεια της ανάθεσης 

των συμβάσεων παροχής 

δημόσιας υπηρεσίας, πριν 

και μετά από τη διαδικασία 

ανάθεσης. 

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

legal-content/EL/TXT/

PDF/?

uri=OJ:C:2014:092:FULL&fr

om=EL  

Ανακοίνωση – Κανονισμός 

1370/2007 – ερμηνεία – 

σιδηροδρομικές και οδικές 

επιβατικές μεταφορές  

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 

Εφημερίδα της ΕΕ (ΕΕ 2014 

C 92/01) Ανακοίνωση της 

Επιτροπής σχετικά με τις 

οδηγίες ερμηνείας του Κα-

νονισμού 1370/2007 για 

τις δημόσιες επιβατικές σι-

δηροδρομικές και οδικές 

μεταφορές.  

Ο Κανονισμός 1370/2007, 

μεταξύ άλλων, θέτει τους 

όρους, βάσει των οποίων οι 

αποζημιώσεις που προβλέ-

πονται στις συμβάσεις και 

τις παραχωρήσεις δημοσίων 

συγκοινωνιών θεωρούνται 

συμβιβάσιμες κρατικές ενι-

σχύσεις και απαλλάσσονται 

της εκ των προτέρων κοινο-

ποίησης στην Επιτροπή. Με 

την ερμηνευτική Ανακοίνω-

ση, η Επιτροπή εξηγεί πώς 

αντιλαμβάνεται ορισμένες 

διατάξεις του Κανονισμού, 

οι οποίες βασίζονται σε βέλ-

τιστες πρακτικές, προκειμέ-

νου να βοηθήσει τα κράτη 

μέλη να αποκομίσουν πλή-

ρως τα οφέλη της εσωτερι-

κής αγοράς. 

Ειδικότερα, η Επιτροπή πα-

ρέχει ερμηνευτικές οδηγίες 

όσον αφορά: α) το πεδίο 

εφαρμογής του Κανονισμού, 

β) τα συστατικά στοιχεία 

των συμβάσεων παροχής 

δημόσιας υπηρεσίας, τα 

βασικά χαρακτηριστικά των 

γενικών κανόνων και τον 

τρόπο με τον οποίο οι αρμό-

διες αρχές καθορίζουν τη 

φύση και την έκταση των 

υποχρεώσεων παροχής δη-

μόσιας υπηρεσίας, καθώς 

και των αποκλειστικών δι-

καιωμάτων βάσει του Κανο-

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0372&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0372&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0372&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0372&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0372&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:092:FULL&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:092:FULL&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:092:FULL&from=EL
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http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=9d0DwKFtJXtzCM&tbnid=srmxrPONGAjpkM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fblog.celtrino.com%2F2013%2F07%2Fnew-directive-looking-to-standardise-e-invoicing-across-the-eu%2F&ei=kxj3U4usNcnNOND3
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=ksQrE7UByM_FGM&tbnid=cRKiE4BJkMbCjM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.persemberotasi.com%2F2011%2F01%2Fdeu-italyanlarla-tcdd%25E2%2580%2599yi-egitiyor%2F&ei=Gyb3U8GiJYbXPaqFgbgG&bvm=b
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Νέοι κανόνες για την Τραπεζική Ένωση 

Νέα ψηφιακή πλατφόρμα ανταλλαγής εγγράφων της ΓΔ Ανταγω-

νισμού 

κών ενισχύσεων, ενώ η ΓΔ 

Ανταγωνισμού σχεδιάζει να 

καταστήσει την «eTrustEx» 

ευρέως διαθέσιμη στο προ-

σεχές μέλλον.  

Σημειώνεται ότι η νέα πλατ-

φόρμα επιτρέπει τη μεταφο-

ρά, σε μία μόνο αποστολή, 

έως και 25 εγγράφων. 

http://ec.europa.eu/

competition/contacts/

exchange_platform_en.html 

Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση 

Ανταγωνισμού – ανταλλαγή 

εγγράφων – ψηφιακή πλατ-

φόρμα – eTrustEx  

Στις 17.03.2014 ξεκίνησε η 

λειτουργία της νέας ψηφια-

κής πλατφόρμας με την ονο-

μασία «eTrustEx», η οποία 

επιτρέπει την αποστολή εμ-

πιστευτικών εγγράφων (εγ-

γενώς ψηφιακών ή σκανα-

ρισμένων) με εξαιρετικά α-

σφαλή και αποτελεσματικό 

τρόπο, μειώνοντας παράλλη-

λα το συνολικό κόστος και το 

χρόνο για την ανταλλαγή πλη-

ροφοριών μεταξύ της ΓΔ Αν-

ταγωνισμού και των επιχειρή-

σεων, πολιτών και αρχών των 

κρατών μελών. 

Η πλατφόρμα θα λειτουργή-

σει αρχικά σε ένα πειραματι-

κό στάδιο, κατά τη διάρκεια 

του οποίου θα είναι δυνατή η 

αποστολή από δικηγορικά 

γραφεία ή επιχειρήσεις εγ-

γράφων σχετικών, μεταξύ 

άλλων, με υποθέσεις κρατι-

τροπή να αξιολογεί τα εν 

λόγω μέτρα βάσει του 

άρθρου 107 ΣΛΕΕ. Μάλιστα, 

η απόφαση της Επιτροπής 

που θα εκδίδεται βάσει των 

κανόνων για τις κρατικές 

ενισχύσεις θα αποτελεί τον 

προγενέστερο όρο για την 

έκδοση απόφασης με την 

οποία μια τράπεζα τίθεται 

υπό εξυγίανση. Ωστόσο, 

στην περίπτωση που δεν 

υφίσταται κρατική ενίσχυση 

κατά τη χρήση πόρων του 

Ταμείου, θα γίνει αναλογική 

εφαρμογή των κριτηρίων 

του άρθρου 107 ΣΛΕΕ, ως 

προϋπόθεση για την έκδοση 

της απόφασης να τεθεί μια 

τράπεζα σε καθεστώς εξυγί-

ανσης.  

Τέλος, με την Οδηγία για το 

σύστημα εγγύησης καταθέ-

σεων διασφαλίζεται ότι οι 

καταθέτες θα συνεχίσουν να 

επωφελούνται από την εγγυ-

ημένη κάλυψη του ποσού 

των € 100.000 σε περίπτω-

ση πτώχευσης, μέσω ενός 

ταμείου εγγύησης καταθέ-

σεων που έχει εκ των προτέ-

ρων χρηματοδοτηθεί κατάλ-

ληλα. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_ST ATEMENT-

14-119_en.htm  

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – 

Τραπεζική Ένωση – Κανονι-

σμός για τον Ενιαίο Μηχα-

νισμό Εξυγίανσης – Οδηγία 

για την ανάκαμψη και την 

εξυγίανση πιστωτικών ιδρυ-

μάτων – Οδηγία για τα συ-

στήματα εγγύησης καταθέ-

σεων 

Στις 15.04.2014, το Ευρω-

παϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτη-

σε τρία βασικά νομοθετικά 

κείμενα για την Τραπεζική 

Ένωση: τον Κανονισμό για 

τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυ-

γίανσης, την Οδηγία για την 

ανάκαμψη και την εξυγίαν-

ση πιστωτικών ιδρυμάτων 

και επιχειρήσεων επενδύ-

σεων και την Οδηγία για τα 

συστήματα εγγύησης κατα-

θέσεων. 

Ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυ-

γίανσης (ΕΜΕ) θα εφαρμόζε-

ται σε όλες τις τράπεζες που 

εποπτεύονται από τον Ενιαίο 

Εποπτικό Μηχανισμό της ΕΕ 

και θα διασφαλίζει ότι, αν 

μια τράπεζα αντιμετωπίσει, 

παρά την αυστηρή επο-

πτεία, σοβαρές δυσχέρειες, 

η εξυγίανσή της θα μπορεί 

να αντιμετωπιστεί με αποτε-

λεσματικό τρόπο. Στο πλαί-

σιο του ΕΜΕ, θα καταρτίζον-

ται σχέδια εξυγίανσης και 

θα εξυγιαίνονται άμεσα 

όλες οι προβληματικές τρά-

πεζες που τελούν υπό την 

άμεση εποπτεία της ΕΚΤ. Σε 

περίπτωση διασυνοριακών 

χρεοκοπιών, το μέτρο αυτό 

θα είναι πολύ πιο αποτελε-

σματικό συγκριτικά με ένα 

δίκτυο εθνικών αρχών εξυ-

γίανσης και έτσι θα αποφεύ-

γονται οι κίνδυνοι μετάδο-

σης κρίσεων.  

Η Οδηγία για την ανάκαμψη 

και την εξυγίανση πιστωτι-

κών ιδρυμάτων και επιχειρή-

σεων επενδύσεων προβλέ-

πει κοινά εργαλεία και εξου-

σίες εξυγίανσης για τις εθνι-

κές αρχές κάθε κράτους 

μέλους, παρέχοντάς τους 

διακριτική ευχέρεια σε ό, τι 

αφορά την εφαρμογή των 

εργαλείων και τη χρήση των 

εθνικών χρηματοδοτικών 

ρυθμίσεων προς υποστήριξη 

της διαδικασίας εξυγίανσης. 

Η διαδικασία εξυγίανσης, 

για τα μέτρα που θεσπίζο-

νται τόσο εντός του πλαισίου 

του ΕΜΕ όσο και από τις 

εθνικές αρχές εξυγίανσης, 

βάσει της Οδηγίας, θα εκτυ-

λίσσεται παράλληλα με τη 

διαδικασία κρατικής ενίσχυ-

σης που κινήθηκε κατά πε-

ρίπτωση, έτσι ώστε η Επι-

http://ec.europa.eu/competition/contacts/exchange_platform_en.html
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τη μέλη και κάθε πρόσωπο, 

επιχείρηση ή ένωση επιχει-

ρήσεων, των οποίων τα συμ-

φέροντα θίγονται ενδεχομέ-

νως από τη φερόμενη ως 

παράνομη ή καταχρηστική 

ενίσχυση. 

Το νέο έντυπο καταγγελίας 

είναι διαθέσιμο στην ηλεκ-

τρονική διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/

competition/forms/

download_en.html  

καταγγελίες – ενδιαφερόμε-

να μέρη – έντυπο – παράνο-

μη ενίσχυση – καταχρηστική 

εφαρμογή ενίσχυσης 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας 

απλοποίησης των διαδικα-

στικών κανόνων για κρατι-

κές ενισχύσεις, η Επιτροπή 

συνέταξε ένα νέο έντυπο για 

την υποβολή καταγγελιών 

σχετικά με εικαζόμενη πα-

ράνομη ενίσχυση ή κατά-

χρηστική εφαρμογή ενίσχυ-

σης. Στο νέο έντυπο προβλέ-

πεται η υποβολή βασικών 

πληροφοριών, οι οποίες εί-

ναι απαραίτητες στο πλαίσιο 

του ελέγχου που διεξάγει η 

Επιτροπή, με στόχο να μειω-

θεί ο όγκος των καταγγελιών 

που υποβάλλονται και δεν 

υπαγορεύονται από πραγμα-

τικά προβλήματα ανταγω-

νισμού ή είναι αβάσιμες.  

Υπενθυμίζεται ότι δικαίω-  

μα υποβολής καταγγελίας 

έχουν μόνον τα ενδιαφερό-

μενα μέρη, δηλαδή τα κρά-

Η Επιτροπή βελτιώνει την εξέταση των καταγγελιών για τις κρατικές 

ενισχύσεις 

Διαβούλευση για το δεύτερο Σχέδιο Κανονισμού de minimis της 

Επιτροπής στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια 

μενος Κανονισμός 875/ 

2007, ποσοστό 2,5% του 

ετήσιου εθνικού κύκλου ερ-

γασιών του τομέα της αλι-

είας, δηλαδή των δραστηρι-

οτήτων αλίευσης, μεταποίη-

σης και υδατοκαλλιέργειας.  

Τα ενδιαφερόμενα μέρη 

καλούνται να υποβάλουν τις 

παρατηρήσεις τους επί του 

Σχεδίου Κανονισμού της 

Επιτροπής μέχρι τις 23.05. 

2014. Το κείμενο του Σχεδί-

ου είναι διαθέσιμο στην ακό-

λουθη ηλεκτρονική διεύ-

θυνση: 

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

maritimeaffairs_fisheries/

consultations/de-minimis-

regulation-second-draft/

index_en.htm  

διαβούλευση – σχέδιο Κανο-

νισμού de minimis – αλιεία 

– υδατοκαλλιέργεια 

Στις 28.03.2014 η Επιτροπή 

έθεσε σε διαβούλευση ένα 

δεύτερο Σχέδιο Κανονισμού 

σχετικά με την εφαρμογή 

των άρθρων 107 και 108 

ΣΛΕΕ στις ενισχύσεις ήσσο-

νος σημασίας στους τομείς 

της αλιείας και της υδατο-

καλλιέργειας. Ο Κανονισμός 

αυτός θα αντικαταστήσει 

τον Κανονισμό 875/2007, η 

ισχύς του οποίου έληξε στις 

31.12.2013. 

Η Επιτροπή θεωρεί σκόπιμο 

να διατηρηθεί το ανώτατο 

όριο των 30.000 ευρώ που 

μπορεί να λάβει μια ενιαία 

επιχείρηση ανά κράτος μέ-

λος κατά τη διάρκεια περιό-

δου τριών ετών. Το ανώτατο 

αυτό όριο εξακολουθεί, κα-

τά την Επιτροπή, να είναι 

απαραίτητο, για να εξασφα-

λιστεί ότι κάθε μέτρο που 

εμπίπτει στο πεδίο εφαρμο-

γής του παρόντος Κανονι-

σμού μπορεί να θεωρείται 

ότι δεν επηρεάζει τις συναλ-

λαγές μεταξύ των κρατών 

μελών και δεν νοθεύει ούτε 

απειλεί να νοθεύσει τον  

ανταγωνισμό. Επιπλέον, το 

σωρευτικό ποσό των ενισχύ-

σεων ήσσονος σημασίας 

που χορηγούνται ανά κρά-

τος μέλος στις επιχειρήσεις 

του τομέα της αλιείας και 

της υδατοκαλλιέργειας για 

περίοδο τριών οικονομικών 

ετών δεν θα πρέπει να υπερ-

βαίνει, σε αντιστοιχία με 

όσα προέβλεπε ο προηγού-

Διαβούλευση για Σχέδιο Κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία 

στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια 

γή των άρθρων 107 και 108 

ΣΛΕΕ σε ορισμένες κατηγο-

ρίες κρατικών ενισχύσεων 

προς επιχειρήσεις που 

διαβούλευση – Κανονισμός 

απαλλαγής κατά κατηγορία 

– αλιεία – υδατοκαλλιέργεια 

– ΜΜΕ  

Στις 04.04.2014 η Επιτροπή 

έθεσε σε διαβούλευση ένα 

πρώτο Σχέδιο απαλλακτικού 

Κανονισμού για την εφαρμο-
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Κατάλληλα μέτρα για υφιστάμενες περιφερειακές ενισχύσεις 

ζήτησε από τα κράτη μέλη 

να επιβεβαιώσουν την απο-

δοχή των προτεινόμενων 

κατάλληλων μέτρων μέχρι 

τις 31 Δεκεμβρίου 2013. 

Δυνάμει του άρθρου 19 

παρ. 1 του Κανονισμού 

659/1999, η Επιτροπή δια-

πίστωσε τη ρητή και ανεπι-

φύλακτη συμφωνία όλων 

των κρατών μελών όσον α-

φορά τα παραπάνω κατάλ-

ληλα μέτρα. 

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

legal-content/EL/TXT/

PDF/?

uri=CELEX:52014XC0405

(02)&from=EL  

υφιστάμενα καθεστώτα – 

περιφερειακές ενισχύσεις – 

κατάλληλα μέτρα 

Ενόψει της επικείμενης 

έναρξης ισχύος των νέων 

Κατευθυντηρίων Γραμμών 

σχετικά με τις κρατικές ενι-

σχύσεις περιφερειακού χα-

ρακτήρα για την περίοδο 

2014-2020, η Επιτροπή, 

σύμφωνα με την παράγρα-

φο 191 των εν λόγω Κατευ-

θυντηρίων Γραμμών, πρότει-

νε στα κράτη μέλη να δε-

χτούν, ως κατάλληλα μέτρα: 

α) τον περιορισμό της εφαρ-

μογής όλων των υφιστάμε-

νων καθεστώτων περιφερει-

ακών ενισχύσεων, τα οποία 

δεν υπάγονται σε Κανονισμό 

απαλλαγής κατά κατηγορία, 

καθώς και όλων των χαρτών 

περιφερειακών ενισχύσεων 

για τις ενισχύσεις που πρό-

κειται να χορηγηθούν μέχρι 

τις 30 Ιουνίου 2014 και β) 

την τροποποίηση των άλλων 

υφιστάμενων καθεστώτων 

οριζόντιων ενισχύσεων που 

προβλέπουν ειδική μεταχεί-

ριση για τις ενισχύσεις 

έργων σε ενισχυόμενες περι-

οχές, προκειμένου να δια-

σφαλιστεί ότι οι ενισχύσεις 

που πρόκειται να χορηγη-

θούν μετά τις 30 Ιουνίου 

2014 θα είναι σύμφωνες με 

τον Χάρτη περιφερειακών 

ενισχύσεων που ισχύει κατά 

την ημερομηνία χορήγησης 

της ενίσχυσης. Η Επιτροπή 

Επιτροπής μέχρι τις 04.06. 

2014. Το κείμενο του Σχε-

δίου είναι διαθέσιμο στην 

ακόλουθη ηλεκτρονική διεύ-

θυνση: 

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

maritimeaffairs_fisheries/

consultations/block-

exemption-regulation-1/

index_en.htm  

δραστηριοποιούνται στους 

τομείς της αλιείας και υδα-

τοκαλλιέργειας. Ο Κανονι-

σμός αυτός θα αντικαταστή-

σει τον Κανονισμό 736/ 

2008, η ισχύς του οποίου 

έληξε στις 31.12.2013. 

Ο νέος Κανονισμός θα ε-

φαρμόζεται σε ενισχύσεις 

χορηγούμενες σε μικρές  

και μεσαίες επιχειρήσεις 

(«ΜΜΕ») που δραστηριοποι-

ούνται στους τομείς της πα-

ραγωγής, της μεταποίησης 

ή της εμπορίας προϊόντων 

αλιείας. Επίσης, θα εφαρμό-

ζεται σε ενισχύσεις για την 

επανόρθωση ζημιών που 

προκαλούνται από φυσικές 

καταστροφές, ανεξάρτητα 

από το μέγεθος του δικαιού-

χου της ενίσχυσης. 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη 

καλούνται να υποβάλουν τις 

παρατηρήσεις τους επί του 

Σχεδίου Κανονισμού της 

Απόφαση του ΓεΔΕΕ για ελληνική υπόθεση ανάκτησης στον τομέα 

των δημητριακών - υπόθ. Τ-150/12 

Επιτροπής ήταν σαφής και 

επαρκώς αιτιολογημένη 

όσον αφορά τη φύση των 

προς ανάκτηση ενισχύσεων, 

την ταυτότητα των δικαιού-

χων, σε βάρος των οποίων 

πρέπει να πραγματοποιηθεί 

η ανάκτηση, καθώς και το 

ποσό των ενισχύσεων. Πε-

ραιτέρω, έκρινε ότι το μέτρο 

παρείχε ένα επιλεκτικό οικο-

νομικό πλεονέκτημα τόσο 

στους παραγωγούς δημητρι-

ακών όσο και στους συνε-

Γενικό Δικαστήριο – απόφα-

ση – Ελλάδα – δημητριακά 

– ανάκτηση 

Το Γενικό Δικαστήριο εξέδω-

σε στις 09.04.2014 απόφα-

ση, με την οποία απέρριψε 

στο σύνολό της προσφυγή 

της Ελλάδας κατά της από-

φασης της Επιτροπής σχετι-

κά με ελληνικό μέτρο ενί-

σχυσης στον τομέα των δη-

μητριακών. Η Επιτροπή στην 

απόφασή της είχε χαρακτη-

ρίσει ως παράνομη και α-

συμβίβαστη κρατική ενίσχυ-

ση την παροχή της εγγύη-

σης του ελληνικού Δημοσίου 

και την επιδότηση επιτοκίου 

για τα δάνεια που έλαβαν οι 

παραγωγοί δημητριακών 

και οι αγροτικοί συνεταιρι-

σμοί το 2008. 

Το Γενικό Δικαστήριο διαπί-

στωσε, σε αντίθεση με τους 

ισχυρισμούς των ελληνικών 

αρχών, ότι η απόφαση της 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0405(02)&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0405(02)&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0405(02)&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0405(02)&from=EL
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/block-exemption-regulation-1/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/block-exemption-regulation-1/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/block-exemption-regulation-1/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/block-exemption-regulation-1/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/block-exemption-regulation-1/index_en.htm
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=vEhwjdgHEI4FTM&tbnid=TUbIeOrrAEFulM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fenterprise%2Fpolicies%2Ffinance%2Fcip-financial-instruments%2Findex_en.htm&ei=BU78U5vBE8XP4QST3YCABA&b


Ενημερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 2/2014 

θεωρηθούν συμβιβάσιμες 

βάσει του Προσωρινού Πλαι-

σίου για τις κρατικές ενισχύ-

σεις (ΕΕ 2009 C 16/1), δε-

δομένου ότι αυτό τέθηκε σε 

ισχύ το 2009. 

Η απόφαση είναι δημοσιευ-

μένη στην ακόλουθη ηλεκ-

τρονική διεύθυνση: 

http://curia.europa.eu/

juris/liste.jsf?

lan-

guage=el&jur=C,T,F&num=

T-150/12&td=ALL  

ταιρισμούς, το οποίο συνί-

σταται, αφενός, στη μη πλη-

ρωμή της ενδεδειγμένης 

προμήθειας ως αντιστάθμι-

ση του κινδύνου που ανέλα-

βαν οι ελληνικές αρχές και, 

αφετέρου, στο γεγονός ότι η 

εγγύηση του Δημοσίου τους 

επέτρεψε να λάβουν δάνειο 

με ευνοϊκότερους όρους 

χρηματοδότησης από εκεί-

νους που συνήθως ισχύουν 

στην αγορά. Επιπλέον, οι 

δικαστές της Ένωσης απο-

φάνθηκαν ότι το χαμηλό 

ύψος μίας ενίσχυσης ή το 

μικρό μέγεθος της επιχείρη-

σης που έλαβε την ενίσχυση 

δεν αποκλείουν καταρχήν τη 

δυνατότητα επηρεασμού 

του εμπορίου μεταξύ κρα-

τών μελών, λόγω του υψη-

λού ανταγωνισμού που χα-

ρακτηρίζει τον γεωργικό 

τομέα. 

Τέλος, το Γενικό Δικαστήριο 

έκρινε ότι οι επίμαχες ενι-

σχύσεις, που δόθηκαν το 

έτος 2008, δεν μπορούν να 

Αίτηση προδικαστικής παραπομπής στο ΔΕΕ για τα ουσιαστικά και 

δικονομικά προνόμια της «ΑΤΕ Α.Ε.» 

λή» δραστηριότητα»; 

2. Αν δοθεί καταφατική α-

πάντηση στα υπό «1.α» και 

«1.β» ερωτήματα, η Ελλάδα 

έπρεπε να τηρήσει τη διαδι-

κασία που προβλέπει η διά-

ταξη του άρθρου 108 παρ. 

3 της ίδιας Συνθήκης, για να 

διατηρηθούν τα συγκεκριμέ-

να προνόμια σε ισχύ; 

3. Το εθνικό Δικαστήριο ο-

φείλει να μην εφαρμόσει 

στην επίδικη περίπτωση τις 

διατάξεις των άρθρων 12 

και 13 παρ. 1 του Ν. 

4332/1929 ως ενδεχομέ-

νως αντίθετες με τις διατά-

ξεις των άρθρων 107 παρ. 1 

και 108 παρ. 3 ΣΛΕΕ; 

http://curia.europa.eu/

juris/document/

document.jsf?

text=&docid=148466&pag

eIndex=0&doclang=EL&mo

de=req&dir=&occ=first&par

t=1&cid=935 

προδικαστικό ερώτημα – 

Εφετείο Θράκης – Αγροτική 

Τράπεζα της Ελλάδος Α.Τ.Ε. 

– Τράπεζα Eurobank       

Ergasias – προνόμια – υπο-

θήκη – αναγκαστική εκτέλε-

ση – Υπόθεση C-690/13 

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 

Εφημερίδα της ΕΕ (ΕΕ 2014 

C 78/5) η αίτηση προς το 

ΔΕΕ για την έκδοση προδι-

καστικής αποφάσεως, την 

οποία υπέβαλε το Εφετείο 

Θράκης στο πλαίσιο της 

ένδικης υποθέσεως μεταξύ, 

αφενός, της Τράπεζας Euro-

bank Ergasias A.E. (ενά-

γουσας) και, αφετέρου, της 

Αγροτικής Τράπεζας της 

Ελλάδος Α.Ε. («Α.Τ.Ε. Α.Ε.») 

και ενός ιδιώτη (εναγομέ-

νων) (Υπόθεση C-690/13). 

Με την εν λόγω αίτηση ζητεί-

ται η εξέταση από τη σκοπιά 

των κανόνων περί κρατικών 

ενισχύσεων ορισμένων ουσι-

αστικών και δικονομικών 

προνομίων που απολαμβά-

νει η Αγροτική Τράπεζα της 

Ελλάδος, δυνάμει διαφόρων 

νομοθετικών διατάξεων, και 

τα οποία αφορούν την εγ-

γραφή υποθήκης και τη δια-

δικασία αναγκαστικής εκτέ-

λεσης κατά οφειλετών της 

«Α.Τ.Ε. Α.Ε.». Συγκεκριμένα, 

τίθενται στο Δικαστήριο τα 

εξής προδικαστικά ερωτή-

ματα: 

1. α) Το άρθρο 107 παρ. 1 

ΣΛΕΕ καταλαμβάνει ή όχι 

στο ρυθμιστικό του πεδίο τα 

ουσιαστικά και δικονομικά 

προνόμια που παρέχουν 

στην «ΑΤΕ Α.Ε.» οι διατάξεις 

των άρθρων 12 και 13 παρ. 

1 του Ν. 4332/1929, σε 

συνδυασμό με το άρθρο 26 

παρ. 1 του Ν. 1914/1990; 

      β) Ισχύει ο ίδιος περιο-

ρισμός, ακόμη κι αν υποτε-

θεί ότι η «Α.Τ.Ε. Α.Ε.» εξακο-

λουθεί να ασκεί κατά το 

καταστατικό της «κοινωφε-

Προσφυγή της Επιτροπής κατά της Ελλάδας για τις ενισχύσεις στα 

ελληνικά δημόσια καζίνο - Υπόθεση C-60/14 

τροπή ενώπιον του ΔΕΕ κα-

τά της Ελλάδας για την υπό-

θεση κρατικών ενισχύσεων 

σε ελληνικά καζίνο. 

προσφυγή – ΔΕΕ – Επιτροπή 

– Ελλάδα – ανάκτηση – ελ-

ληνικά καζίνο – προνομιακή 

φορολογική μεταχείριση   

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 

Εφημερίδα της ΕΕ (ΕΕ 2014 

C 93/21) προσφυγή που 

άσκησε η Ευρωπαϊκή Επι-

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=el&jur=C,T,F&num=T-150/12&td=ALL
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γνωρίσει ότι παρέβη τις υ-

ποχρεώσεις που υπέχει από 

τη Συνθήκη για τη Λειτουρ-

γία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και από τα άρθρα 2, 3 και 4 

της Απόφασης της Επιτρο-

πής της 24.05.2011.  

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

legal-content/EL/TXT/

PDF/?

uri=CELEX:62014CN0060&

rid=20 

Δυνάμει απόφασης που είχε 

εκδώσει η Επιτροπή στις 

24.05.2011, οι ελληνικές 

αρχές όφειλαν να ανακτή-

σουν τις παράνομες και α-

συμβίβαστες κρατικές ενι-

σχύσεις που έλαβαν τα καζί-

νο Θεσσαλονίκης, Πάρνηθας 

και Κέρκυρας, λόγω της 

προνομιακής φορολογικής 

τους μεταχείρισης, έως τις 

25 Σεπτεμβρίου 2011. Επι-

πλέον, όφειλαν να γνωστο-

ποιήσουν στην Επιτροπή τις 

ενέργειες στις οποίες θα 

προέβαιναν, προκειμένου 

να ανακτήσουν τις παράνο-

μες κρατικές ενισχύσεις, 

καθώς και το συνολικό προς 

ανάκτηση ποσό, έως τις 25 

Ιουλίου 2011.  

Δεδομένου ότι η Ελλάδα δεν 

συμμορφώθηκε με καμία 

από αυτές τις υποχρεώσεις 

εντός των σχετικών προθε-

σμιών, η Επιτροπή ζήτησε 

από το Δικαστήριο να ανα-

έλαβε υπόψη τους όρους 

που θέτει πάγια νομολογία 

του Δικαστηρίου για την  

αναστολή εκτελέσεως εθνι-

κής πράξης που εκδόθηκε 

προς εκτέλεση του δικαίου 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Με βάση τα ανωτέρω, η 

Επιτροπή ζητά από το ΔΕΕ 

να αναγνωρίσει ότι η Ελληνι-

κή Δημοκρατία, μη λαμβά-

νοντας εντός της προθεσμί-

ας όλα τα αναγκαία μέτρα 

για την επιστροφή της ενί-

σχυσης υπέρ της Αλουμίνιον 

της Ελλάδος Α.Ε. ή, εν πάση 

περιπτώσει, μην ενημερώ-

νοντας επαρκώς την Επιτρο-

πή για τα μέτρα που έλαβε, 

παρέβη τις υποχρεώσεις 

που υπέχει δυνάμει των 

άρθρων 2, 3 και 4 της εν 

λόγω αποφάσεως καθώς 

και της Συνθήκης για τη Λει-

τουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

http://curia.europa.eu/

juris/liste.jsf?

lan-

guage=en&jur=C,T,F&num=

C-77/14%20P&td=ALL 

προσφυγή – ΔΕΕ – Επιτροπή 

– Ελλάδα – Αλουμίνιον Α.Ε.  

Στις 07.04.2014 η Επιτροπή 

προσέφυγε ενώπιον του ΔΕΕ 

κατά της Ελλάδας, λόγω μη 

εκτέλεσης από την τελευ-

ταία της απόφασής της σχε-

τικά με παράνομη και ασυμ-

βίβαστη κρατική ενίσχυση 

υπέρ της επιχείρησης Αλου-

μίνιον Α.Ε. 

Ειδικότερα, η Επιτροπή επι-

σημαίνει ότι η Ελλάδα 

έπρεπε να εξασφαλίσει την 

εκτέλεση της απόφασης 

εντός τεσσάρων μηνών από 

την ημερομηνία κοινοποίη-

σής της. Η απόφαση κοινο-

ποιήθηκε στις 14 Ιουλίου 

2011 και η Επιτροπή δεν 

χορήγησε παράταση για την 

εκτέλεση της απόφασης. 

Κατά συνέπεια, η προθε-

σμία συμμορφώσεως, από 

τυπικής πλευράς, έληξε στις 

14 Νοεμβρίου 2011. 

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι, 

σύμφωνα με πάγια νομολο-

γία του Δικαστηρίου, ο μό-

νος δικαιολογητικός λόγος 

που μπορεί να προβληθεί 

από ένα κράτος μέλος κατά 

μιας προσφυγής παραβά-

σεως που η Επιτροπή ασκεί 

δυνάμει του άρθρου 108 

παρ. 2 ΣΛΕΕ είναι η απόλυτη 

αδυναμία ορθής εκτελέ-

σεως της αποφάσεως. Ω-

στόσο, στην παρούσα υπό-

θεση, οι ελληνικές αρχές 

δεν προέβαλαν ποτέ το επι-

χείρημα της απόλυτης αδυ-

ναμίας εκτέλεσης. Αντίθετα, 

εξέφρασαν από την αρχή τη 

θέλησή τους για εκτέλεση 

της απόφασης το συντομό-

τερο δυνατό. Ωστόσο, η Επι-

τροπή σημειώνει ότι, μέχρι 

τη στιγμή κατάθεσης της 

παρούσας προσφυγής, δεν 

έχουν προβεί σε καμία πρά-

ξη που να συνιστά έστω και 

μερική εκτέλεση της απόφα-

σης.  

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή 

σημειώνει ότι, με απόφαση 

του Μονομελούς Πρωτοδι-

κείου Αθηνών, ανεστάλη η 

διαταγή πληρωμής για το 

ποσό της ενίσχυσης, που 

εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως 

της ΔΕΗ, αρμοδίας αρχής 

για την ανάκτηση. Σύμφωνα 

με την Επιτροπή το εν λόγω 

εθνικό Δικαστήριο, αναστέλ-

λοντας την εφαρμογή της 

διαταγής πληρωμής, δεν 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:62014CN0060&rid=20
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Κρατικές ενισχύσεις προς την κρατική επιχείρηση «ΛΑΡΚΟ» - 

Υποθέσεις SA.34572 και SA.37954 

Πρόσκληση υποβολής παρατηρήσεων για μέτρα ενίσχυσης υπέρ 

της Cyprus Airways 

νέα επωνυμία. Ωστόσο, κα-

θώς η πώληση διεξάγεται 

μέσω ανοικτών διαγωνισμών 

και αφορά μόνο μέρος των 

δραστηριοτήτων της ΛΑΡΚΟ, 

η Επιτροπή κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι δεν υφίστα-

ται οικονομική συνέχεια και 

ότι η πώληση δεν πραγματο-

ποιείται για να αποφευχθεί 

η επιστροφή της ασύμβατης 

κρατικής ενίσχυσης. Συνε-

πώς, η υποχρέωση επιστρο-

φής της ασύμβατης ενίσχυ-

σης δεν θα μεταβιβαστεί 

στους αγοραστές των εν 

λόγω στοιχείων ενεργητικού, 

αλλά θα εξακολουθήσει να 

βαρύνει τη ΛΑΡΚΟ. 

Τα μη εμπιστευτικά κείμενα 

των αποφάσεων θα είναι 

διαθέσιμα με τους αριθμούς 

υποθέσεων SA.34572 και 

SA.37954 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στον ιστό-

τοπο της ΓΔ  Ανταγωνι-

σμού μόλις διευθετηθούν 

όλα τα ζητήματα που έχουν 

σχέση με το απόρρητο.  

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-14-

328_en.htm 

απόφαση Επιτροπής – ΛΑΡ-

ΚΟ – διάσωση – αναδιάρ-

θρωση – ιδιωτικοποίηση – 

πώληση 

Στις 27.03.2014, η Επιτρο-

πή εξέδωσε αποφάσεις σχε-

τικά με δύο υποθέσεις εικα-

ζόμενων κρατικών ενισχύ-

σεων που αφορούν αμφότε-

ρες στη Γενική Μεταλλευτι-

κή  και Μεταλλουργική εται-

ρία «ΛΑΡΚΟ». 

Στην πρώτη από αυτές 

(υπόθεση SA.34572), η Ε-

πιτροπή εξέτασε, στο πλαί-

σιο επίσημης διαδικασίας 

έρευνας που διεξήγαγε, τα 

μέτρα που εφάρμοσε η Ελ-

λάδα για τη διάσωση της 

«ΛΑΡΚΟ» και, συγκεκριμένα, 

τη μη είσπραξη οφειλών της 

προς το Υπουργείο Οικονομι-

κών, την αύξηση του μετοχι-

κού της κεφαλαίου το 2009 

και μία σειρά κρατικών εγ-

γυήσεων κατά την περίοδο 

2008-2010. Στην απόφαση 

που εξέδωσε διαπίστωσε ότι 

ορισμένα από τα μέτρα αυ-

τά αποτελούν παράνομες 

και ασυμβίβαστες με την 

κοινή αγορά κρατικές ενι-

σχύσεις, δεδομένου ότι η 

Ελλάδα δεν υπέβαλε ποτέ 

σχέδιο αναδιάρθρωσης ή 

εξυγίανσης της ΛΑΡΚΟ και, 

άρα, δεν πληρούνται οι προ-

ϋποθέσεις των Κατευθυντη-

ρίων Γραμμών για τις ενι-

σχύσεις διάσωσης και ανα-

διάρθρωσης. Ως εκ τούτου, 

η Επιτροπή διέταξε την α-

νάκτησή τους. 

Η δεύτερη υπόθεση (υπό-

θεση SA.37954) αφορούσε 

στην ιδιωτικοποίηση ορισμέ-

νων στοιχείων ενεργητικού 

της «ΛΑΡΚΟ». Ειδικότερα, οι 

ελληνικές αρχές το 2013 

κοινοποίησαν στην Επιτροπή 

την πρόθεσή τους για την 

πώληση, μέσω ανοικτών 

διαγωνισμών, των ακόλου-

θων στοιχείων ενεργητικού, 

τα οποία είτε διαχειριζόταν 

η ΛΑΡΚΟ είτε ανήκαν σε 

αυτήν: το μεταλλουργικό 

εργοστάσιο στη Λάρυμνα, 

μέρος των μεταλλείων Αγίου 

Ιωάννη, μέρος των μεταλλεί-

ων Ευβοίας και τα μεταλ-

λεία Καστοριάς. Η Επιτροπή 

εξέτασε κατά πόσον η πώλη-

ση θα είχε ως αποτέλεσμα 

να συνεχίσει η επιχείρηση 

τη δραστηριότητά της με 

την Ελληνική Τράπεζα, για 

το ανεξόφλητο ποσό του 

δανείου (28,5 εκατ. ευρώ) 

και συνακόλουθη μετατρο-

πή του ποσού αυτού σε με-

τοχικό κεφάλαιο, καθώς και 

καταβολή ποσού 8,6 εκατ. 

ευρώ ως εισφορά κεφαλαί-

ου από το κράτος για την 

κάλυψη μέρους του ελλείμ-

ματος από το Ταμείο Πρό-

νοιας. Το δεύτερο μέτρο 

αφορά ενισχύσεις για επαγ-

γελματική εκπαίδευση, 

ύψους 269.317,94 ευρώ, 

απόφαση της Επιτροπής – 

επίσημη διαδικασία έρευνας 

– Cyprus Airways – αναδι-

άρθρωση – επαγγελματική 

εκπαίδευση 

Στις 16.04.2014 δημοσιεύ-

θηκε στην Επίσημη Εφημερί-

δα της ΕΕ (ΕΕ 2014 C 

117/125), προς τον σκοπό 

υποβολής παρατηρήσεων, 

απόφαση της Επιτροπής 

περί κίνησης της επίσημης 

διαδικασίας έρευνας ανα-

φορικά με δύο κυπριακά 

μέτρα ενισχύσεων υπέρ της 

Cyprus Airways. Το πρώτο 

από αυτά (υπόθεση SA. 

38225) αφορούσε στην  

αναδιάρθρωση του κυπρια-

κού αερομεταφορέα και 

περιελάμβανε εισφορά κε-

φαλαίου, ύψους 31,3 εκατ. 

ευρώ, που χορηγήθηκε το 

2012, μετοχοποίηση των 

χρεών του δανείου διάσω-

σης που χορηγήθηκε από το 

κράτος κατά το πρώτο εξά-

μηνο του 2013, κατάπτωση 

κρατικής εγγύησης που είχε 

χορηγηθεί για δάνειο από 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-328_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-328_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-328_en.htm
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=TZZOxizVr4aBAM&tbnid=YryFHMZXqniKjM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Foffsite.com.cy%2Fapanta-se-dimosievmata-gia-diafonies-sintechnion-schetika-tin-ekponisi-schediou-v%2F&ei=IUBqU6HkH82H
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τρα σύμφωνα με τις αρχές 

που διατυπώνονται στο Κε-

φάλαιο 5 των εν λόγω Κα-

τευθυντηρίων Γραμμών για 

τις ενισχύσεις λειτουργίας. 

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

legal-content/EL/TXT/

PDF/?

uri=CELEX:52014XC0416

(09)&from=EL  

στο πλαίσιο του καθεστώτος 

για προγράμματα συνεχούς 

εκπαίδευσης σε μεμονωμέ-

νες επιχειρήσεις που εφάρ-

μοσαν οι κυπριακές αρχές 

σύμφωνα με τον ΓΑΚ (υπό-

θεση SA.37220).  

Τα ενδιαφερόμενα μέρη 

μπορούν να υποβάλουν τις 

παρατηρήσεις τους σχετικά 

με την εν λόγω ενίσχυση 

μέχρι τις 16.05.2014.  

Επισημαίνεται ότι, με βάση 

την παρ. 8.6 των νέων Κα-

τευθυντηρίων Γραμμών για 

τις κρατικές ενισχύσεις σε 

αερολιμένες και αεροπορι-

κές εταιρείες (ΕΕ 2014 C 

99/3), η Επιτροπή θα εξετά-

σει τα προαναφερόμενα με-

κροπρόθεσμα, χωρίς αδικαι-

ολόγητη στρέβλωση του α-

νταγωνισμού.  

Τα μη εμπιστευτικά κείμενα 

αυτών των αποφάσεων θα 

δημοσιευθούν στο μητρώο 

κρατικών ενισχύσεων στον 

δικτυακό τόπο της ΓΔ Αντα-

γωνισμού μόλις διευθετη-

θούν τυχόν ζητήματα απορ-

ρήτου.  

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

index.cfm?

clear=1&policy_area_id=3 

Τράπεζες – Eurobank – Νέα 

Τράπεζα Proton – Νέο Τα-

χυδρομικό Ταμιευτήριο –

ανακεφαλαιοποίηση  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

έκρινε ότι τρία μέτρα ενισχύ-

σεων που αφορούν σε ελλη-

νικές τράπεζες είναι σύμφω-

να με τους κανόνες της ΕΕ 

για τις κρατικές ενισχύσεις. 

Πρόκειται ειδικότερα για: α) 

την ανακεφαλαιοποίηση της 

«EFG Eurobank» από το Ελ-

ληνικό Ταμείο Χρηματοπι-

στωτικής Σταθερότητας (SA. 

34825), β) την ενίσχυση 

υπέρ της «Νέας Τράπεζας 

Proton» μέσω της κάλυψης 

του χρηματοδοτικού κενού 

και της κεφαλαιοποίησής 

της (SA.34488) και γ) την 

ενίσχυση προς το «Ταχυ-

δρομικό Ταμιευτήριο ΑΤΕ» 

μέσω της ίδρυσης και της 

κεφαλαιοποίησης της εν-

διάμεσης τράπεζας «Νέο 

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο   

ΑΤΕ» (SA.31155). 

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή 

ενέκρινε επίσης την αγορά 

της «Νέας Proton Bank» και 

του «Νέου Ταχυδρομικού 

Ταμιευτηρίου» από τη Euro-

bank, η ενσωμάτωση των 

οποίων θα ενισχύσει τη βιω-

σιμότητα του ομίλου μα-

Ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων για ερευνητικά έργα - SA.38095 

γραμμα «Ανταγωνιστικότη- 

τα και Επιχειρηματικότη-

τα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονας Προ-

τεραιότητας (Α.Π.) 1: 

«Δημιουργία και Αξιοποίηση 

της Καινοτομίας Υποστηρι-

ζόμενης από Έρευνα και 

Τεχνολογική Ανάπτυξη» κα-

θώς και των πέντε Περιφε-

ρειακών Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του 

Εθνικού Στρατηγικού Πλαι-

σίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 

2007-2013. Η συνολική Δη-

μόσια Δαπάνη της Δράσης 

ανέρχεται σε 970.000,00 € 

και συγχρηματοδοτείται από 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι-

Ελλάδα – καθεστώς ενισχύ-

σεων – βασική έρευνα – 

βιομηχανική έρευνα – πει-

ραματική ανάπτυξη – Ευρω-

παϊκά Δίκτυα ERA-NET 

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 

Εφημερίδα της ΕΕ ελληνικό 

καθεστώς ενισχύσεων, το 

οποίο θεσπίσθηκε με βάση 

τον Γενικό Απαλλακτικό Κα-

νονισμό (Κανονισμός 800/ 

2008) και το οποίο αφορά 

στην καταβολή χρηματοδό-

τησης σε ελληνικούς φορείς 

που συμμετείχαν επιτυχώς 

στις Κοινές Προκηρύξεις 

Υποβολής Προτάσεων των 

Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA-

NET (FENCO και CAPITA). Οι 

ενισχύσεις παρέχονται ειδι-

κότερα για κοινά ερευνητι-

κά έργα που αφορούν σε 

βασική έρευνα (άρθρο 31 

παρ. 2 στοιχ. α ΓΑΚ), βιομη-

χανική έρευνα (άρθρο 31 

παρ. 2 στοιχ. β ΓΑΚ) και πει-

ραματική ανάπτυξη (άρθρο 

31 παρ. 2 στοιχ. γ ΓΑΚ), και 

οι εντάσεις ανέρχονται σε 

ποσοστό  100%, 65% και 

40% αντίστοιχα για κάθε 

κατηγορία. 

Η Δράση χρηματοδοτείται 

από το Επιχειρησιακό Πρό-

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0416(09)&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0416(09)&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0416(09)&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0416(09)&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0416(09)&from=EL
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3
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Κυπριακό καθεστώς ενισχύσεων για έρευνα και τεχνολογία βάσει 

του ΓΑΚ - SA.37376 

παϊκής Ένωσης για την Περί-

οδο 2007-2013. 

Το καθεστώς παρατάθηκε 

για διάστημα ενός έτους, 

από την 01.01.2014 μέχρι 

την 31.12.2014. 

 http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_37376 

Κύπρος – καθεστώς ενισχύ-

σεων – έρευνα – τεχνολογία 

– παράταση  

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 

Εφημερίδα της ΕΕ κυπριακό 

καθεστώς ενισχύσεων, το 

οποίο προβλέπει την παρά-

ταση του υφιστάμενου κα-

θεστώτος X 589/2009 

«ΔΕΣΜΗ Προγραμμάτων για 

Έρευνα, Τεχνολογική Ανά-

πτυξη και Καινοτομία 2009-

2010» του Ιδρύματος Προώ-

θησης Έρευνας (ΙΠΕ) της 

Κύπρου.  

Η Δράση συγχρηματοδοτεί-

ται από την Κυπριακή Δη-

μοκρατία (μέσω του Προϋ-

πολογισμού του ΙΠΕ) και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-

ρειακής Ανάπτυξης και το 

Ταμείο Συνοχής της Ευρω-

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_38095  

φερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) και από εθνικούς 

πόρους. 

Χορηγούσα αρχή είναι η 

Γενική Γραμματεία Έρευνας 

& Τεχνολογίας ενώ το κα-

θεστώς θα έχει διάρκεια 

από 03.12.2013 έως 31.12. 

2015. 

Έγκριση κυπριακού καθεστώτος ενισχύσεων για τη γεωργία - 

SA.37818 

και της δασοκομίας 2007-

2013. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_37818  

Κύπρος – καθεστώς ενι-

σχύσεων – γεωργία – διαφή-

μιση  

Η Επιτροπή, με απόφαση 

που εξέδωσε στις 24.03. 

2014 αποφάσισε να μην 

προβάλει αντιρρήσεις ανα-

φορικά με κυπριακό κάθε-

στώς ενισχύσεων, το οποίο 

έχει ως στόχο την προώθη-

ση και τη διαφήμιση των 

αγροτικών προϊόντων, διότι 

είναι σύμφωνο με το άρθρο 

107 παρ. 3 γ’ ΣΛΕΕ και τις 

Κατευθυντήριες Γραμμές 

για τις κρατικές ενισχύσεις 

στον τομέα της γεωργίας 

Επιτόκια αναφοράς, προεξόφλησης και ανάκτησης – Απρίλιος 2014 

τρέχον επιτόκιο ανέρχεται σε 

ποσοστό 0,53 %.  

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

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2014:080:0007:00

07:EL:PDF 

επιτόκια – αναφορά – προε-

ξόφληση – ανάκτηση – Απρί-

λιος 2014  

Στις 19.03.2014 η Επιτροπή 

δημοσίευσε στην Επίσημη 

Εφημερίδα (ΕΕ 2014 C 80/ 

07) τα τρέχοντα επιτόκια 

ανάκτησης και τα επιτόκια 

αναφοράς / προεξόφλησης 

κρατικών ενισχύσεων για τα 

28 κράτη μέλη, που ισχύουν 

από την 1η Απριλίου 2014. 

Ειδικά για την Ελλάδα, το 

Επιτόκια αναφοράς, προεξόφλησης και ανάκτησης – Μάιος 2014 

τρέχον επιτόκιο ανέρχεται σε 

ποσοστό 0,53 %.  

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

legal-content/EN/TXT/PDF/?

uri=OJ:C:2014:131:FULL&fro

m=EN 

επιτόκια – αναφορά – προε-

ξόφληση – ανάκτηση – Μάι-

ος 2014 

Στις 30.04.2014 η Επιτροπή 

δημοσίευσε στην Επίσημη 

Εφημερίδα (ΕΕ 2014 C 

131/04) τα τρέχοντα επιτό-

κια ανάκτησης και τα επιτό-

κια αναφοράς/προεξόφλη-

σης κρατικών ενισχύσεων για 

τα 28 κράτη μέλη, που ισχύ-

ουν από την 1η Μαΐου 2014. 

Ειδικά για την Ελλάδα, το 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37376
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37376
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ΔΕΕ C-559/12 P, 03.04. 

2014, Γαλλία/Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

αίτηση αναίρεσης – έννοια 

κρατικής ενίσχυσης – η έμ-

μεση απεριόριστη εγγύηση 

του Δημοσίου υπέρ νομικού 

προσώπου δημοσίου δικαί-

ου ειδικού σκοπού ως μορ-

φή ενίσχυσης – απόδειξη 

της ύπαρξης εγγυήσεως – 

οικονομικό πλεονέκτημα – 

μεταφορά κρατικών πόρων 

– βάρος και βαθμός από-

δειξης 

Νομικό ζήτημα 

Η άνευ όρων παροχή κρατι-

κής εγγυήσεως σε ομόλογα 

δημόσιων νομικών προσώ-

πων βιομηχανικού και εμπο-

ρικού χαρακτήρα, τα οποία 

θεωρούνται «επιχειρήσεις», 

συνιστά κρατική ενίσχυση 

κατά το άρθρο 107  παρ. 1 

ΣΛΕΕ 

 

 

ΓεΔΕΕ Τ-319/11, 08.04. 

2014, ABN Amro Group NV/

Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

κρατικές ενισχύσεις – επι-

χειρήσεις χρηματοπιστωτι-

κού τομέα – ενίσχυση προς 

άρση σοβαρής διαταραχής 

της οικονομίας κράτους μέ-

λους – όροι για τη συμβατό-

τητα της ενίσχυσης με την 

εσωτερική αγορά – απαγό-

ρευση εξαγορών 

Νομικό ζήτημα 

Επιχειρήσεις του χρηματο-

πιστωτικού τομέα, οι οποίες 

ανακεφαλαιοποιούνται από 

τα κράτη μέλη, με σκοπό 

την αποκατάσταση της βιω-

C-271/13 P, 20.03.2014, 

Rousse Industry/Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

αίτηση αναίρεσης – κρατι-

κές ενισχύσεις – ενίσχυση 

χορηγηθείσα από τη Δημο-

κρατία της Βουλγαρίας υπό 

τη μορφή παραιτήσεως από 

απαιτήσεις – απόφαση της 

Επιτροπής κρίνουσα την εν 

λόγω ενίσχυση ασύμβατη 

προς την εσωτερική αγορά 

και διατάσσουσα την ανά-

κτησή της – έννοια του όρου 

«νέα ενίσχυση» – κριτήριο 

ιδιώτη πιστωτή – υποχρέω-

ση αιτιολογήσεως 

Νομικό ζήτημα 

Συμφωνία, με την οποία πα-

ρατείνεται η περίοδος από-

πληρωμής του δημόσιου 

χρέους οφειλέτη, ο οποίος 

αντιμετωπίζει οικονομικές 

δυσχέρειες, δεν είναι καταρ-

χήν σύμφωνη με το κριτήριο 

του ιδιώτη πιστωτή, εκτός 

εάν υπάρχει η πιθανότητα 

είσπραξης από το δημόσιο 

μεγαλύτερου ποσού  

 

 

C-224/12 P, 03.04.2014, 

Επιτροπή/Κάτω Χώρες 

Λέξεις κλειδιά 

αίτηση αναίρεσης — χρημα-

τοπιστωτικός τομέας — ενί-

σχυση προς αντιμετώπιση 

σοβαρής διαταραχής της 

οικονομίας κράτους μέλους 

— κρατική ενίσχυση υπέρ 

τραπεζικού ομίλου — εισφο-

ρά κεφαλαίου στο πλαίσιο 

σχεδίου αναδιαρθρώσεως — 

συμβατό της ενισχύσεως με 

την κοινή αγορά — προϋπο-

θέσεις — τροποποίηση — 

όροι εξόφλησης της ενίσχυ-

σης — κριτήριο του ιδιώτη 

επενδυτή 

Νομικό ζήτημα 

Μέτρο που προβλέπει την 

τροποποίηση των όρων   

εξόφλησης των τίτλων από 

εισφορά κεφαλαίου, η ο-

ποία έχει χαρακτηρισθεί ως 

κρατική ενίσχυση, δεν συνε-

πάγεται άνευ ετέρου ότι 

αποτελεί και το ίδιο κρατική 

ενίσχυση, αλλά πρέπει να 

εξετασθεί υπό το πρίσμα 

του κριτηρίου του ιδιώτη 

επενδυτή 

 

 

ΔΕΕ C-516/12 έως C-

518/12, 03.04.2014, CTP – 

Compania Transporti Pub-

blici SpA 

Λέξεις κλειδιά 

προδικαστικό ερώτημα – 

Κανονισμός (ΕΚ) 1191/69 – 

παροχή δημόσιας υπηρε-

σίας μεταφορών – αίτηση 

κατάργησης της υποχρέω-

σης δημόσιας υπηρεσίας – 

γένεση δικαιώματος αντι-

σταθμιστικής καταβολής για 

τα οικονομικά μειονεκτήμα-

τα που συνεπάγεται η εκπλή-

ρωση τέτοιας υποχρέωσης 

Νομικό ζήτημα 

Για τις υποχρεώσεις παρο-

χής δημόσιας υπηρεσίας 

μεταφορών, που ανατέθη-

καν μετά τη θέση σε ισχύ 

του Κανονισμού (ΕΚ) 

1191/69, οφείλεται η κατα-

βολή αντιστάθμισης χωρίς 

να απαιτείται σχετική προη-

γούμενη αίτηση της επιχεί-

ρησης μεταφοράς, όπως 

συμβαίνει με τις υποχρεώ-

σεις πριν την έναρξη ισχύος 

του Κανονισμού 



Ενημερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 2/2014 

Λέξεις κλειδιά 

κρατικές ενισχύσεις – ενι-

σχύσεις που χορηγήθηκαν 

από τις ουγγρικές αρχές σε 

συγκεκριμένους παραγωγο-

ύς ηλεκτρικής ενέργειας – 

μακροπρόθεσμες συμβάσεις 

αγοράς ηλεκτρικής ενέργει-

ας – απόφαση κηρύσσουσα 

την ενίσχυση ασύμβατη με 

την κοινή αγορά και διατάσ-

σουσα την ανάκτησή της –  

έννοια της κρατικής ενίσχυ-

σης – οικονομικό πλεονέ-

κτημα 

Νομικό ζήτημα 

Συμβάσεις που συνάφθηκαν 

πριν την προσχώρηση της 

Ουγγαρίας στην ΕΕ μπορούν 

να θεωρηθούν εφεξής ως 

καθεστώτα ενισχύσεων, λό-

γω των σημαντικών αλλαγών 

που επιφέρει η προσχώ-

ρηση 

 

σιμότητάς τους, απαγορεύε-

ται να χρησιμοποιούν την 

ενίσχυση που τους δίνεται 

για να αναπτυχθούν σε βά-

ρος των ανταγωνιστών τους, 

μέσω της εξαγοράς άλλων 

επιχειρήσεων 

 

 

ΓεΔΕΕ Τ-150/12, 09.04. 

2014, Ελληνική Δημοκρα-

τία/Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

κρατικές ενισχύσεις – άτοκα 

δάνεια, με εγγύηση του Δη-

μοσίου, χορηγηθέντα από 

τις ελληνικές αρχές σε ενώ-

σεις αγροτικών συνεταιρι-

σμών στον τομέα των δημη-

τριακών – απόφαση κηρύσ-

σουσα τα μέτρα αυτά ασυμ-

βίβαστα με την εσωτερική 

αγορά – υποχρέωση αιτιολο-

γήσεως – πλεονέκτημα – 

ενισχύσεις για την αντιμετώ-

πιση σοβαρής διαταραχής 

της οικονομίας κράτους μέ-

λους 

Νομικό ζήτημα 

Η χορήγηση άτοκων δανεί-

ων με εγγύηση του Δημο-

σίου σε ενώσεις αγροτικών 

συνεταιρισμών αποτελεί 

κρατική ενίσχυση, διότι ε-

πέτρεψε στους παραγωγούς 

δημητριακών να πωλήσουν 

το απόθεμά τους στους εν 

λόγω συνεταιρισμούς σε 

τεχνητά αυξημένη τιμή 

 

 

ΓεΔΕΕ Τ-468/08, 30.04. 

2014, Tisza Erőmű kft /Επι-

τροπή, Τ-179/090, 30.04.2 

014, Dunamenti Erőmű 

Zrt /Επιτροπή 



 

Δημόσιες Συμβάσεις Κρατικές Ενισχύσεις & αγορά 
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Η νομική επιθεώρηση       

ΔηΣΚΕ & αγορά για το 

έτος 2014 διατίθεται σε 

ηλεκτρονική   μορφή με 

πλούσιο υλικό σε  θέμα-

τα δημοσίων συμβάσε-

ων και κρατικών ενισχύ-

σεων 

Για περισσότερες  πλη-

ροφορίες και συνδρο-

μές επισκεφθείτε την 

ιστοσελίδα του περιοδι-

κού                        

http://www.diske.gr/   

ή επικοινωνήστε μαζί 

μας στο τηλέφωνο 

2310 476103 ή απo- 
στείλετε μήνυμα ηλεκ-

τρονικού  ταχυδρομείου 

στην διεύθυνση 

diske@cieel.gr 

Η Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) 

λειτουργεί αττό την 01.01.2002 στη Θεσσα-

λονίκη, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου 

Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δι-

καίου (ΚΔΕΟΔ). Αποτελεί γνωμοδοτική δομή, 

που παρέχει στο Υπουργείο Ανάπτυξης,  

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο-

ρών και Δικτύων, στο Υπουργείο Οικονομι-

κών αλλά και σε όλους τους δημόσιους φο-

ρείς νομική υποστήριξη, προκειμένου οι κρα-

τικές ενισχύσεις που αυτοί χορηγούν να είναι 

νόμιμες και σύμφωνες με το ενωσιακό δί-

καιο. Ως εξειδικευμένη συμβουλευτική δομή 

συμβάλλει στην τήρηση εκ μέρους της Ελλά-

δας των υποχρεώσεων που απορρέουν από 

το ενωσιακό σύστημα ελέγχου, με απώτερο 

στόχο να αποτρέπεται ο κίνδυνος επιστρο-

φής των παράνομων ενισχύσεων. 

Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) 

Ικάρων 1  (ΤΘ 14) 551 02  Καλαμαριά 

Τηλ.: 2310 486947,  Fax: 2310 476105 

e-mail: moke@cieel.gr                       

http://moke.cieel.gr 

http://www.diske.gr/
mailto:diske@cieel.gr

